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A Versenyképesség-kutatás 1996-ban indult az akkori 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalat-
gazdaságtan Tanszékének szervezésében, Chikán Attila 

SSzzoollggáállttaattáássmmeenneeddzzssmmeenntt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  tteerrmmeellőő  ééss  aa  sszzoollggáállttaattóó  vváállllaallaattookknnááll  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  

  
A szolgáltatási tevékenységek ma már döntő szerepet 
játszanak a gazdaságok működésében, nemcsak az 
egyre nagyobb arányt képviselő szolgáltató szektorban, 
hanem a termelővállalatoknál is. Ez a tanulmány – a 
szolgáltatásmenedzsment néhány elfogadott tételének 
felhasználásával – azt vizsgálja, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja 
által szervezett versenyképesség-kutatás 3. fordulójának 
adatai alapján mit tudunk mondani ma Magyarországon 
a szolgáltatásokról. Fő megállapításai szerint hazánkban 
a termelővállalatok ma felkészültebbek a szolgáltatások 
nyújtása terén, mint maguk a szolgáltatók. Erőfeszítései-
ket nemcsak a szolgáltatásminőség javítására, hanem a 
szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesztésére is fordítják. A 
nagyobb erőfeszítés pedig erőteljesebb hatást gyakorol a 
vállalatok jövedelmezőségére és a vevői érték növeke-
désére egyaránt. 
Kulcsszavak: szolgáltatás, szolgáltatásmenedzsment, 
termelővállalatok, versenyképesség, Magyarország 
A szolgáltatások ma már megkerülhetetlen szeletét adják 
a fejlett gazdaságoknak. Nemcsak a GDP-hez való hoz-
zájárulásuk tetemes (Magyarországon 66,3% volt 2003-
ban), de a szolgáltatásokban dolgozók számát tekintve is 
–a többnyire viszonylag alacsony termelékenységből 
fakadóan– jelentős szerepet játszanak. Ráadásul a ter-
melővállalatoknál közvetetten, másodlagos tevékeny-
ségként megjelenő szolgáltatások, például szerviz, ga-
ranciális javítások, hitelnyújtás, lízing szerepe dinamiku-
san nő. Ma már a termelővállalatok is felismerték 
ugyanis, hogy csak akkor működhetnek eredményesen, 

ha nemcsak termékben, hanem a termékeket kiegészítő 
szolgáltatásokban is gondolkodnak, és ilyen teljes –ter-
mékeket és szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó– ún. 
szolgáltatás-csomagot kínálnak ügyfeleiknek. A termé-
kek bonyolultsága tovább fokozza a kiegészítő szolgál-
tatások fontosságát, hiszen a laikus fogyasztók sokszor 
nehezen tudják megítélni a termékek műszaki tartalmát, 
a kapcsolódó vagy kiegészítő szolgáltatásokról azonban 
hamar véleményt tudnak alkotni. 
Nem valóságtól elrugaszkodott gondolat tehát, hogy a 
termelő- és szolgáltatóvállalatok szolgáltatási tevékeny-
ségét összehasonlítsuk. Már csak azért sem, mivel a 
tevékenységmenedzsment (operations management) 
területén a szolgáltatások működési elveinek megisme-
rése és vizsgálata eleve onnan indult, hogy a termelés-
ben már kialakult koncepciókat, összefüggéseket a szol-
gáltatásokra kezdték alkalmazni, mondván, hogy 
ugyanaz a logika működhet a szolgáltatásokra is. Miért 
ne lehetne akkor mindezt most fordítva megtenni, és a 
szolgáltatásokra azóta kialakult koncepciók működőké-
pességét nemcsak a szolgáltatásokra, hanem a termelő-
vállalatokra is alkalmazni? Erre teszünk a jelen tanul-
mány keretében kísérletet. 
A kétrészes cikk első részének empirikus alapját a 
versenyképesség-kutatás kérdőíves adatai, a másik ré-
szének néhány –az adatelemzés eredményeit feldol-
gozó– kiegészítő interjú képezi. 

Jegyzet
A cikk eredetileg a Vezetéstudomány 40. k. 2009. 02. számában jelent meg.A kutatás a Versenyképesség Kutató Központ támogatásával készült.

Jegyzet
Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Jegyzet
Forrás: HYPERLINK "http://www.ksh.hu" www.ksh.hu: Berta Györgyné: A bruttó hazai termék (GDP) területi különbségei 2003-ban, KSH Veszprémi Igazgatóság, 2005



 

irányításával. A kutatás elsődleges célja akkor az volt, 
hogy megvizsgálja, a kedvezőtlen makrogazdasági mu-
tatók mögött milyen mikro-gazdasági teljesítmény áll. A 
kutatásnak azóta már három fordulója lezajlott. A részt 
vevő kutatók nyomon követhették a gazdasági átalakulás 
jellemzőit, feltárhatták annak buktatóit, vizsgálhatták a 
sikerek okait. (A teljes versenyképesség-kutatás korábbi 
fordulóinak eredményeiről részletesebben ld. Chikán és 
társai 1996, 2002; Czakó és társai, 1999). A legutolsó, 3. 
forduló kérdőíves lekérdezésére közvetlenül az EU-
csatlakozást megelőző hónapokban került sor, hogy lát-
lelettel rendelkezzünk a csatlakozás előtti állapotról. A 
kutatási program fejlődésének köszönhetően a Verseny-
képesség-kutatás ma már önálló kutató központtal ren-
delkezik, amely honlapján széles körben hozzáférhetővé 
tette a kutatás eredményeit (www.vallgazd.hu). Az utolsó 
forduló néhány jelentősebb eredményéről a Vezetéstu-
domány 2007. májusi különszáma is beszámolt. 
A cikk első része azt vizsgálja, hogy a szolgáltatásokban 
közismert néhány alapaxióma vagy állítás miként állja 
meg a helyét egyrészt termelővállalatok szolgáltatási 
tevékenységeire, másrészt a magyar szolgáltató-szek-
torra. Vajon van-e különbség a termelő- és a szolgáltató-
szektor között, ahogyan a szolgáltatások kérdését meg-
közelítik? Vajon a magyar szolgáltató-szektorban is ér-
vényesek az általánosan megfogalmazott szolgáltatási 
koncepciók? A tanulmány második részében néhány 
konkrét szolgáltató példáján keresztül vizsgáljuk a hazai 
szolgáltató-szektor fő jellemzőit, kihívásait és magyará-
zatait az első rész megállapításaira. 

A téma relevanciája 
A termékek és szolgáltatások közötti különbségeket 
vizsgáló irodalomban (pl. Bowen – Ford, 2002; Johnston, 
2005; Schmenner, 1990) számtalan megállapítás szüle-

tett e különbségekről és azok következményeiről. A szol-
gáltatás legjellemzőbb megkülönböztető sajátosságait a 
termékek megfoghatatlanságában, a szolgáltatást nyújtó 
és fogadó fél sokféleségében (heterogenitás), a szolgál-
tatás-előállítás és a  fogyasztás párhuzamosságában, 
valamint a készletek nem raktározható voltában látják a 
kutatók (Bitran – Lojo, 1999; Demeter – Gelei, 2002; 
Kenesei – Kolos, 2007). Ezekből fontos megállapítások 
vezethetők le a szolgáltatásokra. A teljesség igénye nél-
kül, íme, néhány következmény: 

• A szolgáltatás minőségét megfoghatatlansága miatt 
nehezebb megítélni, sokkal inkább a fogyasztók ész-
lelése, szubjektív megítélése definiálja azt. 

• Mivel a klasszikus szolgáltatásokat többnyire emberek 
nyújtják embereknek, a szolgáltatás megítélését a 
szolgáltatást nyújtó és fogadó fél között kialakuló kap-
csolat erőteljesen befolyásolja. Ezt a momentumot ne-
vezik az igazság pillanatának is. 

• A szolgáltatások eredményességét befolyásolja az 
előállítás folyamatában részt vevő, annak menetét 
meghatározó fogyasztó felkészültsége, képzettsége, 
képességei. 

• A kereslet és kínálat összehangolása a szolgáltatások-
ban többnyire a kapacitások rugalmas alakításával 
oldható meg, mivel előre, a vevő ismeretének hiányá-
ban szolgáltatni nem tudnak. 

Láthatjuk tehát, hogy a szolgáltatások működését és si-
kerét olyan tényezők befolyásolják, amelyek nem, vagy 
csak áttételesen -éldául egyedi terméknél nem lehet 
készletezni-jelennek meg a termékeknél. 
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Ugyanakkor érdemes észrevenni, hogy végső soron a 
termelővállalatok is nyújtanak szolgáltatásokat, hiszen 
bár elsődleges tevékenységük a termékek előállítása, de 
azokat el kell juttatniuk a vevőkhöz, az értékesítőnek 
meg kell győznie a kereskedőt, és ebben az értékesítési, 
illetve az értékesítést megelőző és követő vevőszolgálati 
folyamatban már teljes mértékben érvényesülnek a szol-
gáltatásról korábban mondottak. 
Ha pedig vállalaton belülre kirándulunk, és megvizsgáljuk 
például, hogy a termelési funkció milyen szolgáltatásokat 
nyújt belső és külső ügyfeleinek, például 

- információt nyújt a termékek készültségi fokáról az 
értékesítőnek, 

- külső vevőknek bemutatja üzemlátogatás keretében 
a termelés folyamatait, 

- ísérletezési helyül szolgál az innovációnak, 
- átteret nyújt a vevőszolgálatnak a panaszok okainak 

kiderítésében, 
akkor újra megállapíthatjuk, hogy a termelővállalatoknál 
is bőven vannak szolgáltatások, amelyeket a szolgáltatá-
sokhoz hasonló mércével lehet mérni. (A szolgáltató gyár 
koncepciójáról, nemzetközi és hazai kutatások eredmé-
nyeiről egyaránt lehet olvasni, lásd Chase – Garvin, 
1989; Chikán – Demeter, 1994.) 
Értelmes megközelítés tehát, ha a klasszikus szolgálta-
tóvállalatok szolgáltatási jellemzőinek vizsgálata mellett a 
termelővállalatok szolgáltatásait is górcső alá vonjuk a 
szolgáltatás alapigazságai szempontjából. 
A termelők és szolgáltatók szolgáltatásokról alkotott vé-
leményének összevetésén túl hasonlóan kardinális kér-
désnek tartjuk, hogy vajon a magyar szolgáltatóvállalat-
oknál működnek-e a külföldi kutatók által megfogalma-
zott koncepciók. A külső, környezeti tényezők ugyanis 

eltéríthetik a tényleges működést az elmélettől. Talán az 
egyik legszemléletesebb példa erre a szolgáltatási nye-
reséglánc koncepciójának (Heskett et al., 1994) cáfolata 
a nagy bevásárlóközpontokban (Silvestro, 2002). A kon-
cepció lényeges állítása, hogy egy szolgáltatás akkor 
működhet nyereségesen, ha a vevők lojálisak. A vevők 
pedig akkor lesznek elégedettek és ezért hűségesek, ha 
az alkalmazottak is azok. Hiszen az alkalmazottak nyújt-
ják a szolgáltatást, ezért az ő hangulatuk, tapasztalatuk, 
gyorsaságuk, munka- és vevőismeretük határozza meg a 
szolgáltatás észlelt színvonalát. Silvestro ezzel szemben 
úgy találta, hogy a nagy bevásárlóközpontokban inkább 
a beszállítói árak szintje befolyásolja elsősorban a jöve-
delmezőséget, az alkalmazotti elégedettség és hűség 
szerepe – mivel ők csak korlátozottan találkoznak a ve-
vővel – marginális. Silvestro következtetése az, hogy a 
környezet és a feltételek, amelyek között egy szolgálta-
tás működik, befolyásolja, hogy a szolgáltatási koncep-
ciók milyen mértékben működnek, ugyanakkor fenntartja, 
hogy a szolgáltatások döntő hányadára a szolgáltatás 
nyereséglánc-koncepció érvényes. 
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Bár nem szolgáltatási környezetben, de a termelés jel-
lemzőit vizsgálva Whybark (1997) is megállapította, hogy 
az egyes országok sajátos kulturális, gazdasági, politikai 
stb. környezete lényeges eltéréseket eredményez a ter-
melési funkció működésében. Miért ne lehetne ez más-
ként a szolgáltatásoknál? Ráadásul a korábbi termelési 
vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a magyar termelő-
vállalatok vevőszolgálati tevékenységének szintje, illetve 
a vevőszolgálatnak tulajdonított szerep lényegesen ki-
sebb, mint más országokban (Demeter, 2006). Vannak 
tehát különbségek, így érdemes megvizsgálni, hogy a 
magyar környezet adottságai mellett mennyire érvénye-
sek a nemzetközi szolgáltatásmenedzsment-szakiroda-
lom megállapításai. 



 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 5. szám 2009. május 9/62 oldal

A kutatás hipotézisei 
A szolgáltatások nyújtásának első lépése, hogy új vevő 
jelenik meg a rendszerben, köszönhetően a vevő meg-
nyerésére fordított erőfeszítéseknek. Az új vevő vásár-
lásra szánja el magát, így bekerül a szolgáltatásnyújtási 
folyamatba. A szolgáltatásnyújtás eredménye, hogy ve-
vői és tulajdonosi értéket teremt, azaz jó esetben a vevő 

elégedettségét is eléri a vállalat és saját maga számára, 
illetve tulajdonosainak is megtérül a szolgáltatás mű-
ködtetése. Ha a vevő elégedett, akkor később újravá-
sárlásával, már ismert, lojális vevőként jelenik meg a 
rendszerben, megszerzésére további erőfeszítéseket 
nem kell tenni, „pusztán” a szolgáltatást kell a megfelelő 
hatékonysággal és minőségben nyújtani. 

A szolgáltatási szakirodalom alapján három fő hipotézist 
fogalmazunk meg (ld. 1. ábra). A kérdés az, vajon a ma-
gyar termelő (feldolgozóipari) vállalatok szolgáltatásaira 
és a magyar szolgáltatóvállalatokra is érvényesek-e a 
szolgáltatásmenedzsmentben általánosan elfogadott ál-

lítások? A három hipotézis vizsgálatát három mintára vé-
geztük el: külön a szolgáltatókra, külön a termelővállala-
tokra, és együtt a termelőkre és szolgáltatásokra. 

 

II. 

I. 

III. 

11..  áábbrraa  AAzz  eelleemmzzééss  ggoonnddoollaattii  mmooddeelllljjee  ééss  hhiippoottéézziisseeii  

Új vevő 
megnyerése és 

költségei 

Vevő 
vásárlási 
igénye 

Szolgáltatás-
nyújtás 

folyamata 
(minőség és 

hatékonyság) 

Vevő 
elégedettsége/ 

vevői érték 

Profit/ 
tulajdonosi 

érték 

folyamatos 
haszon 

Újravásárlás 

egyszeri 
költség 

 
 

A megfogalmazott hipotézisek a következők: 



 

1. A szolgáltatásminőség javítása és a tudatos pa-
naszmenedzsment pozitívan hat a vállalatok ered-
ményességére. Nem elég, ha a fogyasztó elégedett. 
A fogyasztó elcsábításáért kifizetett kezdeti befek-
tetések csak akkor térülnek meg, ha a fogyasztó 
tartósan veszi igénybe a nyújtott szolgáltatást, azaz 
–feltéve, hogy van választási lehetősége– kitart az 
adott szolgáltatás mellett. Ehhez a kitartáshoz 
azonban a szolgáltatónak a fogyasztói elvárásoknak 
megfelelő, vagy azt meghaladó színvonalú szolgál-
tatást kell folyamatosan nyújtania, illetve, ha vélet-
lenül hibázik, gyorsan és korrekten kell a panaszo-
kat orvosolnia (Miller et al., 2000). Ha így tesz, ak-
kor a fogyasztó nem kezd el más szolgáltatót 
keresni, sőt más szolgáltatásfajtát is vásárol tőle, 
másokat is vásárlásra ösztönöz, és sokszor még az 
ár változásait sem figyeli, ami a szolgáltatónak a 
prémium ár lehetőségét nyújtja (Edvardsson et al., 
2000; Heskett et al., 1994). Egy kipróbált szolgálta-
tót ugyanis az ügyfél csak indokolt esetben cserél le 
– különösen, ha szerződéses kapcsolatban áll vele. 
Egy csere sok vesződséggel járhat, személyes kap-
csolat esetén – ami klasszikus szolgáltatásoknál 
szinte nélkülözhetetlen – lelkileg is próbára teszi az 
ügyfelet. Ráadásul az új szolgáltatót kipróbálás előtt 
még csak külső jelekből, esetleg mások elbeszélé-
seiből ismeri. Ezért komolyabb erőfeszítést igényel 
más szolgáltatótól a vevő elcsábítása. A szolgálta-
tónak tehát valódi értéket az ügyfél lojalitása teremt. 
Lojális ügyfél esetén ugyanis az 1. ábrából gyakor-
latilag kihagyható a vevő megszerzése és az ezzel 
járó költségek, erre csak egyszer, a hosszú távú 
kapcsolat elején kerül sor. 

Ezzel szemben a termelésben a hosszú távon 
elégedett ügyfél –különösen, ha standard terméket 
vásárol, amit tucatnyi más versenytárs is képes rö-
vid időn belül szállítani– sokszor az árengedmények 
kiharcolása révén nemhogy a profit növekedését, 
sokkal inkább annak csökkenését eredményezi. 
Gondoljunk például az autóiparra, ahol a hosszú 
távú beszállítói szerződések általában évről-évre 
árcsökkentést várnak el a beszállítóktól (Edvards-
son et al., 2000). A termelésben tehát nem feltétle-
nül jó a lojalitás, bár a hosszú távú szerződések ki-
számítható jövedelmezőséget biztosítanak, ami ki-
sebb, vagy csökkenő árbevétel mellett is megérheti 
a vállalatoknak. Akár hosszú, akár rövid-távú az 
együttműködés, a magas szolgáltatásminőség el-
engedhetetlen a termelő vállalatoknak is, hiszen ez 
a záloga a jövőbeli sikeres együttműködéseknek. 

2. Az új ügyfelek szerzését a régiek megtartása fölé 
helyező magatartás a vállalati eredményességet 
rontja. Ez a hipotézis egy kicsit másként, más 
szemszögből ragadja meg ugyanazt a kérdést. Ha a 
szolgáltató valóban fogyasztói, illetve vevői meg-
tartására törekszik, akkor ennek mindennapi gya-
korlatában is meg kell jelennie. Természetesen 
egyetlen szolgáltatótól sem várható el, hogy ne pró-
báljon meg új vevőket szerezni. Az viszont jó szol-
gáltatónál alapkövetelmény, hogy a régi ügyfelek 
legalább olyan, ha nem jobb kiszolgálásban része-
süljenek, mint az újak. Ha az 1. ábrát nézzük, kér-
désünk az, hogy a vevő megszerzésének költsége 
hogyan viszonyul a szolgáltatás igénybe vételi cik-
lusához. Minél több ilyen ciklus szükséges a kezdeti 
költségek ellensúlyozására, annál fontosabb, hogy 
az ügyfél minél többször megismételje a vásárlást. 
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Jegyzet
Monopol szolgáltatónál nem tudunk választani, ezért ott kénytelenek vagyunk maradni akkor is, ha nem tetszik, amit kapunk.

Jegyzet
Persze ha a beszállító képes a hatékonyság növelésével költségeit csökkenteni, akkor nem feltétlenül csökken a profitja. A beszállítói szerződések implicit módon ebből a feltevésből indulnak ki.
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3. A színvonalas szolgáltatásnyújtási folyamat pozití-
van hat a vevői elégedettségre. Megfordítva ezt az 
állítást, a szolgáltatások egyik fontos alapigazságá-
hoz jutunk: a szolgáltatás megítélése a vevő 
szemében a szolgáltatásnyújtás pillanatában dől el 
(igazság pillanata) (Bitner et al., 1990; Bitran – 
Hoech, 1990). Ez azt jelenti, hogy a vevő pillanatnyi 
impulzusok, elejtett mondatok, gesztusok, és ter-
mészetesen a szolgáltatás konkrét nyújtásával kap-
csolatos tevékenység gördülékenysége, profizmusa 
stb. alapján dönti el, mit kapott. A termékeknél a vá-
sárlónak van lehetősége rá, hogy hazavigye, külön-
böző körülmények között kipróbálja a vásárolt ter-
méket, a szolgáltatásoknál ilyen lehetőség nincsen. 
Ráadásul, mivel a szolgáltatásokban az ügyfél a 
szolgáltatási folyamatnak is része – ott kell lennie, 
amikor a haját vágják, aláírja a bankban a hitelszer-
ződést, beadja javítani a cipőjét –, ezért a jól fel-
épített szolgáltatási folyamat – nemcsak annak 
végeredménye – pozitív hatást gyakorolhat a fo-
gyasztói megítélésre. Nemcsak az számít, hogy le-
vágták a haját, hanem az is, hogy mennyire volt be-
szédes, odafigyelő, esetleg tolakodó a fodrász, 
mennyit kellett várni, hogy végül a hitelszerződést 
aláírjuk, vagy a cipőt a javításra beadjuk. Összes-
ségében ez a hipotézis a korábbiakkal ellentétben 
nem a vállalat pénzügyi eredményességével veti 
össze a vállalati működést, illetve a szolgáltatás-
nyújtás színvonalát, hanem a vevői elégedettség-
gel. 
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Az empirikus kutatás mintája és kérdései 
A versenyképesség-kutatás 3. fordulójában –ami vizs-
gálataink alapját képezi– a mintába 1300 vállalatot vá-
lasztottunk ki vállalatméret (minimum 50 fő) és földrajzi 
elhelyezkedés alapján. Iparágra, illetve gazdasági szek-

torra vonatkozóan nem volt korlát. Egy információs leve-
let követően hallgatók keresték fel a vállalatokat és kér-
ték meg a vezetőket a megfelelő kérdőívrészek kitölté-
sére. Végül az 1300 vállalatból 301 töltötte ki a kérdőíve-
ket, ami 23%-os válaszadási aránynak felel meg. A fel-
dolgozóipart 154 vállalat reprezentálja. A 154 vállalat 
között 30 az élelmiszeriparban, 27 a vegyiparban, 26 a 
gépiparban, 21 a textiliparban, 19 a fa, papír- és nyom-
daiparban, 17 a fémfeldolgozásban és 14 más iparágak-
ban tevékenykedik. A teljes vállalati kör 34%-a, összesen 
102 vállalat tartozik a szolgáltatási szektorba: 21 ener-
giaszolgáltató, 29 kereskedő, 40 klasszikus szolgáltató 
és 12 közösségi szolgáltatóvállalat. A termelő- és szol-
gáltató-ágazatokon belüli megoszlást a 2. ábra mutatja. 
A minta jellemzőiről részletesebben a gyorsjelentésben 
(Chikán és társai, 2004) lehet olvasni. A 301 vállalat 
közül a továbbiakban csak a feldolgozóipar és a szol-
gáltató-szektor vállalataival fogunk foglalkozni. 

19%

18%

17%14%

12%

11%
9%

Élelmiszer
Vegyipar
Gépipar
Textil, bőr, ruházati
Fa, papír és nyomda
Fémfeldolgozás
Egyéb feldolgozóipar

 
22..  áábbrraa  AA  tteerrmmeellőő  ééss  sszzoollggáállttaattóó  vváállllaallaattookk  mmeeggoosszzlláássaa  
sszzeekkttoorrookk  sszzeerriinntt  ((%%))



 

A vizsgált változók a következők (részletesen ld. a Mel-
lékletben): 

• az operatív teljesítmény változása, 
• szolgáltatási prioritások az ügyfélkezeléssel és ki-

szolgálással kapcsolatosan, 
• a szolgáltatás hatékonyságát növelő eszközök 

(módszerek, technológia), 
• a vállalat legfőbb versenytárshoz viszonyított 

teljesítménye, 
• a vállalat eredményessége az iparági átlaghoz ké-

pest. 
A hipotézisek vizsgálata 

1. hipotézis: A szolgáltatásminőség javítása és a tuda-
tos panaszmenedzsment pozitívan hat a vállalatok 
eredményességére. 
A hipotézis vizsgálatánál abból indultunk ki, hogy a loja-
litás feltétele, hogy az ügyfél megkapja azt a színvonalat, 
azt a szolgáltatásminőséget, amit elvár a szolgáltatótól. 
Nem kell a szolgáltatónak maximumot nyújtania, elég, ha 
az elvárásoknak megfelel (Parasuraman et al., 1985; 
Grönroos, 2001; Kenesei – Kolos, 2007: 7. fejezet). A 
szolgáltatónak tehát a szolgáltatási minőség folyamatos 
javítására kell törekednie, hogy a fogyasztó mindig leg-
alább olyan színvonalú szolgáltatást kapjon, mint amit 
korábban megszokott. Ha pedig valamilyen okból mégis 
csorbul a szolgáltatási színvonal, akkor a fogyasztói pa-
naszok gyors és korrekt kezelésével, tudatos panaszme-
nedzsment-gyakorlattal elérhetjük, hogy akár még elé-
gedettebbé is váljon az ügyfél, mint előtte volt (Kenesei – 
Kolos, 2007: 9. fejezet; Miller et al., 2000). Összességé-
ben a magas szolgáltatásminőség és a tudatos panasz-
menedzsment együttesen növelhetik a lojalitást. Várako-
zásunk szerint az e szempontokra ügyelő vállalatok 

-nevezzük őket jó szolgáltatóknak- nagyobb eredmé-
nyességgel képesek működni, mint versenytársaik. 
A fenti okfejtés nyomán az elemzés lépései – amelyet 
termelő- és szolgáltatóvállalatokra, valamint együtt mind-
két csoportra elvégeztünk – röviden a következők: 

a. A szolgáltatásminőség javítására és a panaszkeze-
lés erősítésére adott válaszok alapján két csoport 
(jó és rossz szolgáltatók) kialakítása klaszter-elem-
zéssel. 

b. A jó és rossz szolgáltatóvállalatok eredményessé-
gének vizsgálata árbevétel-arányos nyereségük, tő-
kejövedelmezőségük alapján. 

Az eredményeket az 1-3. táblázatok mutatják. 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  sszzoollggáállttaattóóvváállllaallaattookk  ccssooppoorrttjjaaiinnaakk  sszzoollggááll--
ttaattáássii  ééss  jjöövveeddeellmmeezzőőssééggii  jjeelllleemmzzőőii  

Szolgáltatóválla-
latok 

(1-5 skála) 

Jó 
szolgál-

tatók 
(n=61) 

Rossz 
szolgál-

tatók 
(n=25) 

F érték  
(szignifikan-

cia szint) 

Jellemző-e a 
szolgáltatásminős
ég javítása? 

4,23 2,64 80,9 (0,000) 

Jellemző-e a 
panaszkezelési 
folyamat 
erősítése? 

4,10 2,40 83,6 (0,000) 

Árbevétel-arányos 
nyereség 

3,04 2,61 2,3 (0,134) 

Tőkejövedelmező
ség 

2,98 2,35 5,9 (0,018) 
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Jegyzet
Mindkét változó 1-5 Likert skálán mérve, 1 – nem jellemző, 5 - kardinális

Jegyzet
Mindkét változó 1-5 Likert skálán mérve, 1 – mélyen az iparági átlagszínvonal alatti, 5 – az iparágban élenjáró színvonalat jelentő



 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  tteerrmmeellőővváállllaallaattookk  ccssooppoorrttjjaaiinnaakk  sszzoollggáállttaattáássii  
ééss  jjöövveeddeellmmeezzőőssééggii  jjeelllleemmzzőőii 

Termelőválla-
latok 

(1-5 skála) 

Jó 
szolgál-

tatók 
(n=98) 

Rossz 
szolgál-

tatók 
(n=46) 

F érték  
(szignifikan-

cia szint) 

Jellemző-e a szol-
gáltatásminőség 
javítása? 

4,12 3,04 61,3 (0,000) 

Jellemző-e a pa-
naszkezelési fo-
lyamat erősítése? 

4,05 2,11 223 (0,000) 

Árbevétel-arányos 
nyereség 

3,21 2,59 11,9 (0,001) 

Tőkejövedelme-
zőség 

3,11 2,70 5,0 (0,027) 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  tteerrmmeellőő--  ééss  sszzoollggáállttaattóóvváállllaallaattookk  ccssooppoorrttjjaaii--
nnaakk  sszzoollggáállttaattáássii  ééss  jjöövveeddeellmmeezzőőssééggii  jjeelllleemmzzőőii 

Termelő- és 
szolgáltatóválla-

latok együtt 
(1-5 skála) 

Jó 
szolgál-

tatók 
(n=159) 

Rossz 
szolgál-

tatók 
(n=71) 

F érték  
(szignifikan-

cia szint) 

Jellemző-e a szol-
gáltatásminőség 
javítása? 

4,16 2,90 133 (0,000) 

Jellemző-e a pa-
naszkezelési fo-
lyamat erősítése? 

4,07 2,21 302 (0,000) 

Árbevétel-arányos 
nyereség 

3,15 2,60 12,9 (0,000) 

Tőkejövedelme-
zőség 

3,06 2,58 10,4 (0,001) 

A termelő- és szolgáltatóvállalatok jó és rossz szolgál-
tató-csoportjainak szolgáltatásminőség és panaszkeze-
lési értékeit összevetve érdemes észrevenni, hogy a jól 
szolgáltató termelők és szolgáltatások színvonalában 
nincs lényeges különbség. Ugyanakkor a rosszak között 
már van eltérés: a rossz szolgáltatásoknak a szolgálta-
tásminőség javítására tett erőfeszítései kisebbek, mint a 
rosszul szolgáltató termelőké, ugyanakkor a panaszke-
zelési folyamatra nagyobb hangsúlyt helyeznek (persze, 
ha a 2,4-es mintaátlag tekinthető „nagyobbnak”), mint 
termelő társaik. Összefügghet ez azzal, hogy a szolgál-
tatások közvetlenebb és gyorsabb visszacsatolást 
kap(hat)nak vevőiktől, amire akár még ott helyben rea-
gálniuk kell a szolgáltatás igénybevétele során. A prob-
léma tehát akutabb. Ugyanakkor a szolgáltatásminőség 
javítása már kissé átgondoltabb és főleg proaktívabb 
viselkedést feltételez, hiszen a vállalat saját elhatározás-
ból dönt(het) a javítás egyes lépéseiről. Az, hogy ebben 
a „rossz” termelővállalatok jobbak, mint rosszul szolgál-
tató társaik, arra utal, hogy a termelővállalatoknál a mi-
nőség, és ezen belül a szolgáltatásminőség, egyelőre 
hangsúlyosabb szerepet játszik. 
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Az egyes stratégiák eredményességét vizsgálva láthat-
juk, hogy az árbevétel-arányos nyereségben statisztikai-
lag nincs szignifikáns különbség a jó és a rossz szolgál-
tatást nyújtó szolgáltatások között, ugyanakkor tőkejöve-
delmezőségben már van. Összességében tehát megéri 
jobb szolgáltatást nyújtani. A termelővállalatoknál még 
egyértelműbb a kép, az árbevétel-arányos nyereségben 
és a tőkejövedelmezőségben egyaránt erősen szignifi-
káns a különbség a jók és a rosszak között. Ráadásul a 
rosszak tőkejövedelmezősége jócskán meghaladja a 
rosszabbul szolgáltató szolgáltatásokét, tehát megéri az 
erőfeszítéseket a szolgáltatásminőség javítására fordí-
tani. 



 

Bár a hosszú távú versenyelőnyről a jelen adatok alapján 
nehéz megállapításokat tenni, mindenesetre a panasz-
kezelés és a szolgáltatásminőség szempontjait fontos-
nak tartó vállalatok – függetlenül azok méretétől, tulajdo-
nosi körétől és egyéb vállalati jellemzőktől – a jelenlegi 
vállalati teljesítmény terén kedvezőbb eredménnyel 
büszkélkedhetnek, mint a másik vállalati csoport. A hi-
potézis tehát elfogadható. 
2. hipotézis: Az új ügyfelek szerzését a régiek megtar-
tása fölé helyező magatartás a vállalati eredményessé-
get rontja, mivel a rossz szolgáltatáshoz jutó elégedetlen 
ügyfél még azelőtt elhagyja a szolgáltatást, mielőtt a 
megszerzésére fordított költségek megtérültek volna. 
Ehhez a hipotézishez tudnunk kell, hogy miként viszo-
nyulnak a vállalatok az ügyfélszerzés és megtartás kér-
déseihez. Az ügyfélszerzés elsősorban arra irányul, hogy 
más vállalattól csábítsunk át ügyfelet, vagy olyan ügyfe-
leket nyerjünk meg, akik eddig az adott terméket vagy 
szolgáltatást egyáltalán nem használták. Az ügyfélszer-
zésnek több módja is lehet. Differenciálhatjuk kínálatun-
kat, és megjelenhetünk olyan új termékekkel vagy szol-
gáltatásokkal, amelyek vonzóvá tehetik vállalatunkat az 
eddig mástól vásárlók vagy egyáltalán nem vásárlók kö-
rében. Vezető termelőknél és szolgáltatóknál ez jellemző 
megoldás, általában nekik elegendő erőforrásuk van 
nemcsak a fejlesztésre, de az újdonságok népszerűsíté-
sére is. De követhetünk költségvezető stratégiát, és je-
lentős árkedvezménnyel csábíthatjuk magunkhoz ver-
senytársaink ügyfeleit. Ez utóbbi főleg érett termékeknél 
és szolgáltatásoknál követett stratégia, például a mobil-
telefonok piacán ma ez a tendencia látható, de a bankok 
körében is egyre több jel mutat ebbe az irányba (hitel-
kamatlábak, ATM pénzfelvételi költség). Az új ügyfelek 
jellemzően az ügyfélkiszolgáló személyzeten, esetleg 

ügynökökön keresztül férnek hozzá az újdonságokhoz. 
Ezért e személyzet motiváltsága, felkészültsége és meg-
győző képessége döntő tényező lehet az ügyfél meg-
szerzésében. Mindezek alapján az ügyfélszerzés válto-
zói közé soroltuk: a) új termék kialakítása új ügyfeleknek, 
b) új ügyfelek szerzése árengedménnyel és c) a sze-
mélyzet jutalmazása az új ügyfelek után.  
Az ügyfélmegtartásnak is megvannak a kialakult eszkö-
zei. Nagyobb vásárlásra ösztönözhetjük elégedett ügy-
feleinket, ha növeljük kínált portfóliónkat. A meglévő fo-
gyasztók felé tett gesztusok, annak jelzése, hogy nekünk 
számít, hogy őket fogyasztóink között tudhatjuk, sok vá-
sárlót maradásra serkentenek. E gesztusokban a sze-
mélyzet újra csak kiemelt szerepet játszik, ezért őt érde-
keltté kell tenni a fogyasztó megtartásában. Mindezek 
alapján az ügyfélmegtartás változói közé a következőket 
soroltuk: a) új termék régi ügyfeleknek, b) az ügyfelek 
megtartása hűségprogramokkal és c) a személyzet ju-
talmazása a megtartott ügyfelek után.  
Természetesen a korábbiakban már tárgyalt szolgálta-
tásminőség javítása, az ügyfélszolgálati tevékenység 
fejlesztése és a panaszkezelési folyamat erősítése 
ugyancsak alkalmazható az ügyfelek megtartására, de 
azok megszerzésére is, ezért ezeket a változókat egyik 
csoportba sem soroltuk be. 
Az elemzés menete röviden a következő: 

a) megvizsgáltuk az ügyfélszerzés és megtartás cso-
portjaiba sorolt változók összetartozását, kon-
zisztenciáját, 

b) kialakítottuk az ügyfélszerzés és megtartás inde-
xeit az eredeti változók átlagaiból, 
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Jegyzet
Különösen azért, mert a két évvel korábbi, tényleges árbevétel-arányos nyereségben és tőkejövedelmezőségben például nem mutatkozott eltérés a jók és a rosszak között.

Jegyzet
Végeztünk vizsgálatokat arra, hogy néhány szempont alapján van-e különbség a jók és a rosszak között. Ilyen szempontok voltak a tulajdonos kiléte (hazai állami, hazai magán, külföldi), a vállalatméret (kicsi, közepes, nagy), a piaci koncentráció foka, a piaci célok (növekedés, pozíció tartása, visszahúzódás), exportorientáció foka, változásokhoz való hozzáállás stb., és egyikben sem mutatkozott különbség a jók és rosszak között. E szempontokról részletesen ld. Wimmer és Csesznák (2005).
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c) kiszámoltuk a két index különbségét (megszerzés-
megtartás), 

d) megvizsgáltuk e különbözet kapcsolatát a vállalati 
teljesítmény már korábban vizsgált változóival. 

A két, három-három elemből álló változócsoportból tehát 

a változók összeadásával két indexet képeztünk. Az eh-
hez elvégzett Cronbach-alfa elemzés szerint mindkét 
változócsoport csak a szolgáltatásoknál konzisztens. Az 
ügyfelek szerzésére kialakított index sajnos a termelő 
vállalatoknál és az együttes mintára nem használható 
(ld. 4. táblázat). 

  

  

44..  ttáábblláázzaatt  AAzz  üüggyyffeelleekk  sszzeerrzzéésséénneekk  ééss  mmeeggttaarrttáássáánnaakk  jjeelllleemmzzőőii 

 Szolgáltatók Termelők Együtt 
 Változó 

átlag 
Cronb. 

alfa 
Változó 

átlag 
Cronb. 

alfa 
Változó 

átlag 
Cronb. 

alfa 

Ügyfél szerzése       

Új ügyfelek szerzése árengedménnyel  2,83 2,81 2,82 

Új termék kialakítása új ügyfeleknek*** 2,71 3,33 3,10 

Személyzet jutalmazása az új ügyfelek 
után 2,42 

0,69 

2,33 

0,48 

2,37 

0,57 

Ügyfél megtartása       

Ügyfelek megtartása hűségprogramokkal 2,32 2,42 2,38  

Új termék kialakítása meglévő 
ügyfeleknek*** 2,86 3,63  3,34 

Személyzet jutalmazása a meglévő 
ügyfelek után 2,25 

0,70 

2,18 

0,66 

2,21 

0,66 

***A szolgáltatók és termelők válaszai szignifikánsan különböznek (p < 0,001). 

Jegyzet
A Cronbach-alfa elemzés azt vizsgálja, hogy mennyire tekinthetők az indexbe tartozó változók összetartozónak. Ehhez egyrészt viszonylag együtt kell mozogniuk, hiszen egy mögöttes jelenség különböző dimenzióit mutatják. Ugyanakkor nem mozoghatnak teljesen együtt, hiszen akkor felesleges több változót felhasználni a jelenség megragadására. Ha a Cronbach-alfa értéke meghaladja a 0,6-es szintet, akkor elfogadhatónak tekinthető (Azaranga et al., 1998).



 

A szolgáltató- és termelővállalatok jellemzőit összevetve 
mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy az ügyfél-
megszerzéssel, illetve a megtartással kapcsolatos stra-
tégiáik egyetlen ponton, az új termékek kialakítása terén 
különböznek egymástól: a termelővállalatok innovatívab-
bak az adatok alapján, mint a szolgáltatók. Erre a kü-
lönbségre a cikk 2. részében még visszatérünk. 
A továbbiakban tehát az elemzést csak a szolgáltatóvál-
lalatokra végeztük el. A következő lépésben a két 
indexet minden szolgáltatónál kivontuk egymásból (meg-
szerzés-megtartás), hogy értékelni lehessen, vajon a 
vállalatok melyik szempontot tekintik fontosnak. Mivel az 
indexeket az eredeti változók súlyozatlan átlagai alapján 
határoztuk meg, ezért a külön-külön indexek értéke 1 és 
5 között mozoghat (ugyanúgy, ahogy az eredeti válto-
zók). A kivonás eredményeképpen tehát a különbözet 
értéke maximum 4, minimum -4 lehet. A 4 azt jelenti, 
hogy a vállalat a megszerzést minden elemében maxi-
málisan fontosnak tartja, a megtartást viszont egyetlen 
elemében sem támogatja. A -4 ennek a fordítottja. Ezek 
alapján a 84 válaszadó szolgáltatóvállalatból 19-nél volt 
magasabb az ügyfélmegtartás indexe (és így negatív az 
érték), mint az ügyfélszerzés indexe, 39 esetben volt 
alacsonyabb és 26 esetben egyenlő. 
Az utolsó lépésben a különbözetet (ami negatív, ha az 
ügyfélmegtartás összességében fontosabb volt az adott 
vállalatnál, mint az ügyfélszerzés) összevetettük az ár-
bevétel-arányos nyereség és a tőkejövedelmezőség ér-
tékeivel. A korrelációszámítás nem hozott szignifikáns 
eredményt, a vevőmegszerzés, illetve a megtartás stra-
tégiája tehát -legalábbis rövid-távon, a rendelkezésre álló 
adatok alapján- nem függ össze a vállalati teljesít-
ménnyel. 

Megnéztük, hogy ha az eredményességgel nem, akkor 
milyen más tényezőkkel áll a különbözet kapcsolatban. 
Elemzéseink szerint a vállalatméret nem befolyásolja, 
ugyanakkor a tulajdon jellege, ha gyengén is, de igen 
(F=2,73, p= 0,072). A legkevésbé az állami tulajdonú 
vállalatok törekednek vevőik megtartására (a különbözet 
átlagértéke 1), leginkább a hazai belföldi tulajdonú válla-
latok (0,03), és középtájon helyezkednek el a külföldi 
tulajdonúak (0,55), azaz róluk sem lehet elmondani, hogy 
összetörik magukat a vevők megtartásáért. Semmi más 
tényezővel – piaci koncentráció, piaci célok, exportori-
entáció, a szolgáltatás jellege, változásokhoz való vi-
szony stb. – nem áll a különbözet kapcsolatban. Ezért 2. 
hipotézisünket nem tudjuk elfogadni. E jelenség potenci-
ális magyarázata lehet, hogy sok vállalkozás jelenleg 
építi ügyfélkörét, mint új piacra lépő szolgáltató. Ilyenkor 
a megfelelő méretgazdaságossági szint eléréséig létér-
deke a vállalatnak az új ügyfelek megszerzése, ezért, 
még ha hangsúlyt helyez is a szolgáltatásminőségre, az 
új ügyfelek mindenképpen elsőbbséget élveznek. 
Ugyancsak az új ügyfeleket részesítik előnyben a válla-
latok, ha növekszik a piac. Még ha vesztenek is régi 
ügyfelet, ha nem jó a minőség, a beáramló új ügyfelek 
bőven kárpótolják – még a kezdeti magas költségek 
mellett is – az ügyfélvesztésből származó károkat. Erre a 
kérdésre a cikk 2. felében még visszatérünk. 
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3. hipotézis: A színvonalas szolgáltatásnyújtási folyamat 
pozitívan hat a vevői elégedettségre. 
A hipotézis tehát elsősorban a szolgáltatásnyújtási fo-
lyamat és a vevői érték közötti kapcsolatra irányul. A hi-
potézis vizsgálatának operacionalizálásához először 
meg kell határoznunk a szolgáltatásnyújtási folyamat és 
a vevői érték összetevőit. 
A szolgáltatásnyújtási folyamat egyik fontos összetevője 
a működési hatékonyság. A szolgáltatásoknál a műkö-
dési hatékonyság növelésének egyik legkézenfekvőbb 
módja az információs technológia alkalmazása, hiszen a 
legtöbb szolgáltatásban a számítógép szinte az egyetlen 
felhasznált gépi technológia. Segítségével egyrészt ki-
váltható a humán erőforrás, ami jelentős erőforrásokat, 
főleg munkaerőt szabadíthat fel, másrészt gyorsabbá, 
pontosabbá, rugalmasabbá válhat a munkavégzés.  
Mindez hozzájárulhat a vevői érték növeléséhez. Ugyan-
csak lényeges előrelépés érhető el a szolgáltatásnyújtási 
folyamat szisztematikus elemzésével, melynek segítsé-
gével kiküszöbölhetőek a felesleges folyamatlépések, a 
potenciális hibák és standardizálható a folyamat.  
A működési hatékonyságot természetesen befolyásolja a 
kereslet-kínálat viszonya (Sasser, 1976), melyek bizo-
nyos szintig alakíthatók. A kereslet befolyásolásával 
egyenletesebbé válhat a kapacitások felhasználása, a 
rugalmasabb munkaerővel könnyebb reagálni a kereslet 
hirtelen változásaira. Ugyancsak a kereslet és a kínálat 
szabályozására szolgálnak a bejelentkezéses rendsze-
rek (például sorszám húzása, időpont kérése), valamint a 
sorban állás tudatos menedzselésének eszközei (például 
kiszolgáló ablakok számának dinamikus alakítása).  
Bár a kereslet-kínálat alakítása jelentősen képes hozzá-
járulni a vevői igények megfelelő színvonalú kiszolgálá-

sához, elemzésünkben mégis inkább a kínálati oldal 
működését leginkább meghatározó, és a szolgáltatások 
felkészültségét mutató információs technológia és 
szisztematikus folyamatelemzés változóit használjuk a 
működési hatékonyság mérésére. Választásunkat az is 
indokolja, hogy ez utóbbi eszközök minden szolgáltatás-
nál sikerrel alkalmazhatóak, bejelentkezési rendszereket 
és sorban állást azonban -természetükből fakadóan- 
nem minden szolgáltatás használ. 
A szolgáltatásnyújtási folyamat másik egyenrangú 
összetevője a szolgáltatásminőség akár a hibák kiküsz-
öbölése, akár a már elkövetett hibák orvoslása, akár a 
minőségi paraméterek pontos rögzítése révén. A szol-
gáltatási minőséget a korábban már részben használt 
kérdések segítségével ragadjuk meg, amelyek azt vizs-
gálják, hogy mennyire jellemző a cégnél a szolgáltatás-
minőség, az ügyfélszolgálati tevékenység és a panasz-
kezelési folyamat javítása. 
Ezeket a tényezőket kell összevetni a vevői értékre vo-
natkozó kérdésekkel (ld. 2. ábra). Nem árt azonban már 
előre hangsúlyozni, hogy a vevői értékkel kapcsolatos, 
kérdőívben szereplő vélemények nem a vevők szájából, 
hanem a szolgáltatást nyújtó vállalatok vezetőitől szár-
maznak. A szolgáltatásnyújtási folyamat eredményessé-
gének méréséhez abból a kérdéscsoportból kerestünk 
változót, amely a vállalat versenyképességét mutatja, 
számos szempont szerint a legerősebb versenytárssal 
összevetve. A szállítás pontossága, a vevői igény kielé-
gítésének rugalmassága, a szállítási határidő rövidsége, 
a rugalmas reagálás a fogyasztó igényeik változásaira 
mind a fogyasztói kiszolgálási színvonal egyes elemeit 
képezik. A fogyasztói szolgáltatások színvonalára egy-
ben is rákérdeztünk. A közvetlen fogyasztói kapcsolat 
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2. A szolgáltatásnyújtás folyamata (működési haté-
konyság, szolgáltatásminőség) és a vevői érték (szint 
és változás) korrelációjának vizsgálata. Mivel a válto-
zók mindegyikét 1-5 Likert-skálán mértük, ezért a kor-
relációszámításánál a Spearman-féle nem parametri-
kus rangkorreláció értékeit vettük figyelembe. 

 

d. A vevői érték változás indexének kialakítása, el-
lenőrzése. 

c. A vevői érték szint indexének kialakítása, ellen-
őrzése. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 5. szám 2009. május 18/62 oldal

Az elemzés részletesen: 
1. A megbízhatóság-elemzés (Cronbach-alfa) értékeit a 
három mintára az 5. táblázat tartalmazza. Mindhárom 
mintára jó értékeket kaptunk, tehát a kialakított indexek 
megbízhatónak tekinthetők. Érdemes megjegyezni, hogy 
a termelő- és szolgáltatóvállalatok között az eredeti vál-
tozókban szignifikáns különbséget csak a nyújtott vevői 
értékekben találtunk: a fogyasztói szolgáltatások színvo-
nalában és a közvetlen fogyasztói kapcsolat erősségé-
ben a szolgáltatóvállalatok, a rendelésteljesítési idő és a 
pontosság javulása terén a termelővállalatok eredményei 
voltak jobbak. A szintbeli eltérések természetes különb-
ségnek tekinthetők, a szolgáltatások sajátosságaira utal-
nak. A rendelésteljesítési idő és a pontosság változása 
egyrészt lehet tényleges eltérés a két gazdálkodási ág 
fejlődésében, de az is elképzelhető, hogy a vizsgált szol-
gáltatások egy részénél a kérdés nem igazán értelmez-
hető.  

Nemcsak az érdekes azonban, hogy adott versenytárs-
hoz képest hogyan áll a vevői érték előállítása egy vál-
lalatnál, hanem az is, hogy a szolgáltatásnyújtási folya-
mat fejlesztése érdekében tett erőfeszítések milyen 
mértékű előrelépést tettek lehetővé. Tehát nemcsak a 
vevői érték szintjét, hanem a vevői érték változásának 
mértékét sem árt megvizsgálni. Ehhez felhasználható, 
hogy milyen mértékben változott a vevőszolgálat telje-
sítménye az elmúlt 3-4 évben. Tágabb értelemben a ga-
ranciális költségek alakulása és a vevői reklamáció ke-
zelésének ideje is utal az ügyfélszolgálat kiterjedtségére 
és felkészültségére. (3. ábra) 

  

a. A működési hatékonyság egy indexbe sűrítése, 
a konzisztencia ellenőrzése. 

33..  áábbrraa  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg,,  aa  sszzoollggáállttaattáássii  tteelljjeessíítt--
mméénnyy  ééss  aa  vveevvőőii  eellééggeeddeettttsséégg  ffoonnttoossssáággaa  kköözzööttttii  kkaapp--
ccssoollaatt  

b. A szolgáltatásminőség indexének kialakítása, el-
lenőrzése. 

magán a szolgáltatáson túl az emberi tényező megraga-
dására is alkalmas. 

Az elemzés lépései röviden a következők: 
1. Változók kialakítása 



 

55..  ttáábblláázzaatt  AA  33..  hhiippoottéézziiss  tteesszztteellééssééhheezz  ffeellhhaasszznnáálltt  vváállttoozzóókk  mmeeggbbíízzhhaattóóssáágg  eelleemmzzéésséénneekk  ((CCrroonnbbaacchh--aallffaa))  éérrttéékkeeii  aa  hháárroomm  mmiinnttáárraa  

 Szolgáltatások Termelők Teljes minta 

 Változó 
átlag 

Cronb. 
alfa 

Változó 
átlag 

Cronb. 
alfa 

Változó 
átlag 

Cronb. 
alfa 

Működési hatékonyság       

Információtechn. használata 3,04 2,71 2,83 

Szolg. folyamat elemzése 2,77 
0,842 

2,83 
0,803 

2,81 
0,811 

Szolgáltatásminőség       

Szolgáltatásminőség javítása 3,77 3,78 3,77 

Ügyfélszolg. tev. erősítése 3,57 3,28 3,39 

Panaszkezelési foly. erősítése 3,60 

0,855 

3,43 

0,811 

3,50 

0,827 

Vevői érték szintje       

Szállítás pontossága 3,43 3,51 3,48 

Vevői igénykielég. rug. 3,55 3,71 3,65 

Szállítási határidő rövidsége 3,24 3,34 3,30 

Rug. reag. a fogy. ig. vált. 3,53 3,53 3,53 

Fogy. szolg. színvonala* 3,49 3,27 3,36 

Közvetlen fogy. kapcsolat* 3,63 

0,757 

3,34 

0,806 

3,45 

0,785 

Vevői érték változása       

Rendelésteljesítési idő** 3,27 3,71 3,56 

Rendelésteljesítés pontossága* 3,40 3,69 3,59 

Vevőszolgálat teljesítménye 3,43 3,41 3,42 

Garanciális költs. alakulása 2,99 3,04 3,02 

Vevői reklam. kezelési ideje 3,39 

0,775 

3,60 

0,811 

3,53 

0,801 

* Szignifikáns eltérés a termelő- és szolgáltatóvállalatok között  p = 0,05 szinten, ** Szignifikáns eltérés a termelő- és szolgáltató-
vállalatok között p = 0,01 szinten 
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2. A szolgáltatásminőség és a működési hatékonyság változói 
minden mintában nagyon erősen összefüggnek. Ez arra utal, 
hogy a szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesztése (technológiai 
beruházások és/vagy folyamatelemzés segítségével) együtt 
jár a szolgáltatásminőség javítására tett erőfeszítésekkel. 

A korrelációvizsgálat a szolgáltatásokra szűkített elemzésben 
hozta a leggyengébb szignifikáns eredményeket (6. táblázat). 
A működési hatékonyság nem befolyásolja szignifikánsan a 
vevői értéket, sem annak szintjét, sem változását. A 
szolgáltatásminőség viszont a vevői érték változásával 
kapcsolatban áll. Mindez azt jelzi, hogy a szolgáltatások 
elsősorban a minőségen keresztül képesek a vevői értéket 
befolyásolni. Ha megnézzük a szolgáltatásminőség megfigyelt 
változóit, láthatjuk, hogy azok értékei is magasabbak, mint a 
működési hatékonysághoz tartozó változóké (ld. 5. táblázat). 
A szolgáltatók tehát egyelőre a minőségre helyezik a nagyobb 
hangsúlyt. 

66..  ttáábblláázzaatt  KKoorrrreelláácciióókk  aa  sszzoollggáállttaattáássnnyyúújjttááss  ddiimmeennzziióóii  ééss  aa  
vveevvőőii  éérrttéékk  sszziinnttjjee//vváállttoozzáássaa  kköözzöötttt  aa  sszzoollggáállttaattóóvváállllaallaattookknnááll  

 Működési 
hat. 

Szolg.mi-
nőség 

Szolg. 
telj. szint 

Működési 
hatékonyság  

 1   

Szolgáltatás-
minőség 

 0,401** 1  

Szolgáltatási 
teljesítmény 
szintje  

-0,151 0,143 1 

Szolgáltatási 
teljesítmény 
változása  

 0,065 0,262* 0,332* 

** Szignifikáns korreláció p=0,01 szinten, * Szignifikáns 
korreláció p=0,05 szinten 

A termelővállalatoknál a szolgáltatásnyújtási folyamat 
mindkét indexe erős pozitív kapcsolatban áll a szolgál-
tatási teljesítmény változásával (7. táblázat). Az informá-
ciótechnológiai beruházás és a szisztematikus folyamat-
elemzés tehát meghozza a gyümölcsét a javuló szolgál-
tatási teljesítményben. Mivel a szolgáltatásnyújtási folya-
mat indexei leginkább cselekvésre, tettekre utalnak (ja-
vítás, erősítés), ezért érthető, hogy a változással szo-
rosabb kapcsolatban állnak, mint a teljesítmény abszolút 
szintjével. 

77..  ttáábblláázzaatt  KKoorrrreelláácciióókk  aa  sszzoollggáállttaattáássnnyyúújjttááss  ddiimmeennzziióóii  ééss  
aa  vveevvőőii  éérrttéékk  sszziinnttjjee//vváállttoozzáássaa  kköözzöötttt  aa  tteerrmmeellőővváállllaallaa--
ttookknnááll  

 Működési 
hat. 

Szolg. 
minőség 

Szolg. 
telj. szint

1. 
Működési 
hatékonyság  

1   

2. 
Szolgáltatás
minőség  

0,510** 1  

3. 
Szolgáltatási 
teljesítmény 
szintje  

0,108 0,114 1 

4. 
Szolgáltatási 
teljesítmény 
változása  

0,274** 0,324** 0,206* 

** Szignifikáns korreláció p=0,01 szinten, * Szignifikáns 
korreláció p=0,05 szinten 



 

A teljes mintára végzett eredményeken a termelőválla-
latok jellemzői ütnek át: itt is a teljesítmény változásával 
mutat fel kapcsolatot a működési hatékonyság és a szol-
gáltatásminőség (8. táblázat). 

88..  ttáábblláázzaatt  KKoorrrreelláácciióókk  aa  sszzoollggáállttaattáássnnyyúújjttááss  ddiimmeennzziióóii  ééss  
aa  vveevvőőii  éérrttéékk  sszziinnttjjee//vváállttoozzáássaa  kköözzöötttt  aa  tteelljjeess  mmiinnttáárraa  

 Működési 
hat. 

Szolg. 
minőség 

Szolg. 
telj. szint

1. 
Működési 
hatékonyság  

1   

2. 
Szolgáltatás-
minőség  

0,474** 1  

3. 
Szolgáltatási 
teljesítmény 
szintje  

0,019 0,127 1 

4. 
Szolgáltatási 
teljesítmény 
változása  

0,202** 0,303** 0,241** 

** Szignifikáns korreláció p=0,01 szinten, * Szignifikáns 
korreláció p=0,05 szinten 
A 3. hipotézis eredményeit értékelve azt mondhatjuk, 
hogy a szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesztésére tett 
erőfeszítések eredményeképpen a szolgáltatási teljesít-
mény, és ezáltal a vevőknek nyújtott érték nő. Egyértel-
műen, minden mintára igaz ez az állítás a szolgáltatás-
minőség terén tett erőfeszítésekre. Ugyanakkor a műkö-
dési hatékonyság terén a szolgáltatóvállalatoknak még 

van tennivalójuk. Valószínűleg ez az oka, hogy náluk a 
működési hatékonyság és a vevői érték változása között 
nem találtunk kapcsolatot. 
Bár a működési hatékonyságot a szolgáltatásokban 
visszafogottabb fejlesztés jellemzi, mégis mindkét gaz-
dálkodási ágban szoros a kapcsolat a működési haté-
konyság és a szolgáltatásminőség javulására tett erőfe-
szítések között. Persze logikusnak tűnő kapcsolatról van 
szó, hiszen az információtechnológiai beruházások több-
nyire a folyamatok átgondolására késztetik a vállalatokat, 
ami szinte óhatatlanul a folyamatra esetleg korábban 
jellemző hibák kiküszöböléséhez vezet. Másrészről, a 
folyamatok átgondolását rendszerint információtechnoló-
giai beruházás követi, ami általában a szigorúbb szabá-
lyozottság révén a standard minőség javulását eredmé-
nyezi. 
Fontos eredménynek tartjuk, hogy a szolgáltatási telje-
sítmény jelenlegi szintje nem áll kapcsolatban a szolgál-
tatások fejlesztésére tett erőfeszítésekkel. Nem lehet 
tehát állítani, hogy a jobb teljesítménnyel rendelkező 
vállalatok nagyobb figyelmet szentelnének akár a műkö-
dési hatékonyságnak, akár a nyújtott szolgáltatások mi-
nőségének. Az viszont igaz megállapításnak tűnik, hogy 
a jó szolgáltatási teljesítménnyel rendelkező vállalatok 
teljesítménye gyorsabban nő, ami arra enged következ-
tetni, hogy a jó és gyengébb szolgáltatók közötti rés fo-
lyamatosan tágul. Ugyanakkor – legalábbis egyelőre, 
illetve a rendelkezésre álló adatok alapján – ez a táguló 
rés nem a szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesztésbeli 
különbségeiből ered, más összetevői vannak, amelyek 
feltárására a jelen tanulmány nem terjed ki. 
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Következtetések 
Cikkünkben arra tettünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk, 
mennyiben érvényesek a termelő szektorban és hazánk-
ban a szolgáltatásmenedzsment-irodalom általánosan 
elfogadott megállapításai. 

1) Valóban hozzájárul-e a szolgáltatásminőség fej-
lesztése a vállalatok jövedelmezőségének javulá-
sához? 

2) Tényleg érdemesebb-e a régi ügyfelek megtartá-
sára törekedni, ahelyett hogy erőfeszítéseinket el-
sősorban az új ügyfelekre koncentráljuk? 

3) Igaz-e, hogy a szolgáltatásnyújtás folyamatában 
megjelenő „igazság pillanata” az, ami meghatá-
rozza a vevői értéket, a fogyasztó szolgáltatásról 
alkotott értékítéletét? 

A vizsgálatok eredményeit a 9. táblázat tartalmazza. 
  

  

99..  ttáábblláázzaatt  AA  hhiippoottéézziissvviizzssggáállaattookk  eerreeddmméénnyyeeii 

Hipotézisek Szolgáltatások Termelés Teljes minta 
1. hipotézis: a 
szolgáltatásminőség hatása 
a jövedelmezőségre 

Csak a 
tőkejövedelmezőségre 
hat. 

Árbevétel-arányos 
nyereségre és 
tőkejövedelmezőségre 
is hat. 

Árbevétel-arányos 
nyereségre és 
tőkejövedelmezőségre is 
hat. 

2. hipotézis: a régi 
ügyfelekre koncentrálás 
kifizetődő 

Nem teljesül. Nem végezhető el az 
elemzés. 

Nem végezhető el az 
elemzés. 

3. hipotézis: a 
szolgáltatásnyújtási 
folyamat meghatározza a 
vevői értéket 

Csak a 
szolgáltatásminőség 
fejlesztése hat 
pozitívan a vevői érték 
változására. 

A szolgáltatásnyújtási 
folyamat (minőség és 
hatékonyság) javítása 
pozitívan hat a vevői 
érték változására. 

A szolgáltatásnyújtási 
folyamat (minőség és 
hatékonyság) javítása 
pozitívan hat a vevői 
érték változására. 

 



 

Eredményeink alapján a következő megállapításokat 
tehetjük. 
Megéri a szolgáltatásminőségre nagyobb hangsúlyt fek-
tetni, mert az valóban nagyobb jövedelmezőséghez ve-
zet. A jól szolgáltató termelők és szolgáltatók mindegyike 
felismerte már ezt az összefüggést. A gyengébb vállala-
tok között viszont a termelővállalatok egyelőre előnyt 
élveznek e téren szolgáltató társaikhoz képest.  
Ma Magyarországon még nem feltétlenül éri meg a régi 
ügyfelekre nagyobb hangsúlyt fektetni. A szolgáltató-
vállalkozások nagy része – méretgazdaságosságra töre-
kedve vagy egyszerű rövid-távú haszonmaximalizálási 
okokból – elsősorban az új ügyfelek szerzésére koncent-
rál, akár azon az áron is, hogy a gyengébb szolgáltatás-
minőség miatt régi ügyfeleit elveszítheti. 
Csak áttételesen, a szolgáltatást nyújtó vállalat „szem-
üvegén” keresztül vizsgálhattuk meg a szolgáltatásnyúj-
tási folyamat és a vevőknek nyújtott érték (kvázi vevői 
elégedettség) közötti kapcsolatot. Annyit mindenképpen 
állíthatunk, hogy a szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesz-
tése pozitív hatást gyakorol a vevői érték változására. 

Az eredményeket – még ha érdekes látleletül is szolgál-
nak a mai magyar gazdaság termelő- és szolgáltatóvál-

lalatairól – érdemes fenntartásokkal kezelni. A vizsgált 
vállalati kör ugyanis nem tekinthető reprezentatívnak (a 
középvállalati réteg például felülreprezentált, ld. Lesi 
(2005)), és természetesen sok helyen a minta elem-
száma is befolyásolhatta a szignifikanciát. 
A jövőben mindenképpen érdemes további vizsgálatokat 
folytatni, hogy az általánosan szolgáltatásokként kezelt 
vállalatokról árnyaltabb képet kaphassunk. A vállalatok 
által megcélzott piaci szegmens igényei például a szol-
gáltatás-minőséggel szemben eltérőek lehetnek. Külön-
böző belső és külső tényezők pedig szintén erősen be-
folyásolhatják, hogy a vállalatoknak milyen stratégiát ér-
demes alkalmazniuk az ügyfélszerzés, illetve -megtartás 
terén. 
Annak érdekében, hogy a statisztikai eredmények mögé 
nézzünk egy kicsit, a kérdőíves felmérésben részt vett 
néhány jobb vállalatnál, illetve további – a felmérésből 
valamilyen okból kimaradt – szolgáltatói szektorokban 
interjúkat készítettünk. Az interjúk célja egyrészt az volt, 
hogy a kapott eredményekről a vállalatoktól visszacsa-
tolást kapjunk, másrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy mi 
jellemzi a számszerű adatokon túl a gyakorlatban a szol-
gáltatóvállalatok gondolkodását, elképzelését, jövőbeli 
céljait. A cikk következő része ezekkel foglalkozik majd. 
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Melléklet: A kérdőívből elemzett kérdések 
 
1. Kérjük, jelölje 1-5 skálán, hogy az alábbiak mennyire jellemzőek az Ön cégénél! 

a) Új ügyfelek szerzése árengedmény útján 1 2 3 4 5 
b) Új termékek kialakítása új ügyfelek szerzése érdekében 1 2 3 4 5 
c) Új termékek kialakítása a meglévő ügyfélkör számára 1 2 3 4 5 
d) Értékesítési személyzet jutalmazása az új ügyfelek után 1 2 3 4 5 
e) Értékesítési személyzet jutalmazása a megtartott ügyfelek után 1 2 3 4 5 
f) Vevő megkötése hűség—programokkal 1 2 3 4 5 
g) Szolgáltatásminőség javítása 1 2 3 4 5 
h) Ügyfélszolgálati tevékenység erősítése 1 2 3 4 5 
i) Panaszkezelési folyamat erősítése  1 2 3 4 5 

2. Kérjük, jelölje egy 1-5 skálán, milyen eszközöket használnak a működési hatékonyság növelése érdekében (1-
egyáltalán nem használjuk, 5-nagyon fontos eszköz)? 

a) Kereslet befolyásolása (pl. árdifferenciálással) a kapacitáshoz 
igazítás érdekében 

1   2   3   4   5 

b) Kínálat rugalmas alakítása (pl. részidős/ideiglenes alkalmazottak, 
keresztképzés) 

1   2   3   4   5 

c) Sorban állás tudatos menedzsmentje 1   2   3   4   5 
d) Bejelentkezési rendszer alkalmazása 1   2   3   4   5 
e) Humán erőforrás kiváltása technológiával 1   2   3   4   5 
f) Támogató információs technológia alkalmazása 1   2   3   4   5 
g) Szolgáltatáscsomag standardizálása 1   2   3   4   5 
h) Szisztematikus folyamatelemzés és –fejlesztés 1   2   3   4   5 
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3. A termelési/szolgáltatási teljesítmény alakulásának mutatói 
Becsülje meg az elmúlt 3-4 év teljesítményének változását! (1-sokat romlott, 3-nem változott, 5-sokat javult) 
a) Vevőszolgálat 1  2  3  4  5 
b) Garanciális költségek 1  2  3  4  5 
c) Vevői reklamáció kezelésének ideje 1  2  3  4  5 

4. Értékelje a következő állításokat a vállalat érintettjeinek elvárásaival kapcsolatban! 
(1- egyáltalán nem ért egyet, 5- teljesen egyetért) 

a) Vevőink elsősorban olcsó termékeket várnak el. 1   2   3   4   5 
b) Vevőink elsősorban színvonalas (megbízható, gyors) kiszolgálást várnak el. 1   2   3   4   5 

5. Milyen színvonalat ért el a vállalat a tevékenységét jellemző alábbi területeken az elmúlt 2-3 évben a legerősebb 
versenytárshoz viszonyítva? 

Teljesítményünk a legfőbb versenytárshoz képest: sokkal gyengébb azonos sokkal jobb 
a) Szállítás pontossága 1 2 3 4 5 
b) Vevői igény-kielégítés rugalmassága 1 2 3 4 5 
c) Szállítási határidő rövidsége 1 2 3 4 5 
d) Rugalmas reagálás a fogyasztói igények változására 1 2 3 4 5 
e) Fogyasztói szolgáltatások színvonala 1 2 3 4 5 
f) Minél közvetlenebb kapcsolat a fogyasztókkal 1 2 3 4 5 

6. Az iparági átlaghoz viszonyítva értékelje vállalatának, illetve (több üzletág esetén) kiemelt üzletágának teljesítményét 
(belföldi összehasonlításban) a következők szerint: 
1 – mélyen az iparági átlagszínvonal alatti 
2 – az iparági átlagszínvonaltól némileg elmaradó 
3 – az iparági átlagszínvonalhoz hasonló 
4 – az iparági átlagszínvonalat némileg meghaladó 
5 – az iparágban élenjáró színvonalat jelentő 

2 3a) Árbevétel-arányos nyereség 1 4 5
2 3 4 5b) Tőkejövedelmezőség 1 
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Tisztelt Olvasó! 
Az autóipari tanúsítás változásának témakörével 2009. 3. számunkban már foglalkoztunk (Az ISO/TS 16949 
műszaki előírással kapcsolatos újdonságok, változások - Nádas Péter). A mostani számunkban -nagyszámú 
autóipari olvasónkra való tekintettel- más megközelítésben, tömörítve visszatérünk rá. 

Főszerkesztő

VVáállttoozzáássookk  aazz  aauuttóóiippaarrii  ttaannúússííttáássbbaann  
SSzzéékkeellyy  LLáásszzllóó  

  
 
Az autóipari termékek fejlesztésére, gyártására vonat-
kozó minőségügyi rendszer követelményeit az ISO/TS 
16949 műszaki előírás foglalja magába. Ennek hatálya 
nem terjed ki a pótalkatrészgyártásra (Aftermarket) va-
lamint ipari, mezőgazdasági, nem közúti (bányászati, 
erdészeti, építőipari stb.) termékekre. 
Az alkalmazás során felhalmozott tapasztalatok és 
visszajelzések beépítése érdekében, az illetékes szerve-
zetek időről időre felülvizsgálják a szabványokat, köve-
telményrendszereket. A jelen cikk az autóiparban elter-
jedt minőségirányítási rendszerekre vonatkozó előírások 
változásait, vagyis az ISO/TS 16949: 2009 műszaki elő-
írás és a vonatkozó Tanúsítási Szabályzat 3. kiadásával 
életbe lépett változásokat foglalja össze. 
A TÜV Rheinland számára fontos, hogy minőségi szol-
gáltatást nyújtson ügyfeleinek, segítve haladásukat a 
folyamatos fejlődés soha véget nem érő útján. Éppen 
ezért, a bekövetkezett változások – a teljesség igénye 
nélkül – úgy vannak csokorba szedve, hogy azok az 
ISO/TS rendszert bevezetett vagy a bevezetést még 
csak fontolgató cégek szempontjából nézve tartalmazza-
nak lényeges információkat. 

Áttérés az ISO/TS 16949: 2009-re 
Amint ismeretes, megváltozott a minőségügyi rendsze-
rekre vonatkozó ISO 9001-es alap-szabvány. Ez a válto-
zás óhatatlanul szükségessé tette, hogy a ráépülő autó-
ipari követelményrendszert tartalmazó műszaki specifi-
káció felülvizsgálatra és újra kiadásra kerüljön. Az 
ISO/TS 16949: 2009 megjelenése az idei év első felében 
várható - az IATF (Nemzetközi Gépjármű Munkacsoport) 
hivatalos kommünikéje szerint és az ISO 9001: 2008 
változásait tükrözi. Másképpen fogalmazva: az ISO/TS 
16949: 2009 nem tartalmaz új vagy megváltoztatott kö-
vetelményeket az ISO 9001: 2008-ban foglaltakon kívül, 
amelyek legkésőbb 120 nappal az ISO/TS 16949: 2009 
megjelenése után hatályba lépnek. 
Tekintettel a változásokra – pontosabban fogalmazva 
azok hiányára - az ISO/TS 16949: 2002 szerint kiállított 
tanúsítványok lejáratukig érvényben maradnak és meg-
ítélésük azonos az ISO/TS 16949: 2009 szerint kiállított 
tanúsítványokéval. Ennek megfelelően a tanúsítványok 
cseréje a következő tanúsítási ciklus elején esedékes, de 
természetesen az ügyfelek kérésére a tanúsító testületek 
hamarabb is kiállíthatnak ISO/TS 16949: 2009 szerinti 
tanúsítványt – vagyis az ISO/TS 16949: 2009 hivatalos 
megjelenése és az első, szabályosan ütemezett fel-
ügyeleti audit után. 

Jegyzet
Autóipari szakterület-vezetőTÜV Rheinland InterCert Kft

Jegyzet
Rules for Achieving IATF Recognition 3rd Edition for ISO/TS16949:2002

Jegyzet
IATF Oversight Certification Body Communiqué # 2008-006



 

Az ISO/TS 16949: 2002 Tanúsítási Szabályzat 3. ki-
adás 
(Rules for Achieving IATF Recognition 3rd Edition for 
ISO/TS16949: 2002) 
Noha az ISO/TS tanúsítási szabályzat alapvetően a ta-
núsító testületek számára tartalmaz előírásokat, ezek 
szervesen érintik a tanúsítás folyamatát, következéskép-
pen az ISO /TS 16949 tanúsítványt megszerezni kívánó 
ügyfeleket is. A jelen cikk keretén belül elsősorban eze-
ket a változásokat vizsgálom. 
Bár a TS tanúsítási szabályzat 2008. október 1. dátum-
mal már megjelent, az IATF egy külön kommünikéje 
mégis csak ez év elejétől léptette érvénybe. 
Az autóipari specifikus követelmények alapját az 
ISO/IEC 17021:2006 szabvány (Megfelelőség értékelés. 
Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző tes-
tületekre vonatkozó követelmények) képezi az ISO/TS 
16949 tanúsítás folyamatának szabályozására is. Az 
ISO/IEC 17021-nek azonban van három olyan pontja 
amelyeket az ISO/TS tanúsítási szabályzat nem fogad el, 
hanem eltérő módon határoz meg: 

• ISO/IEC 17021 (7.5): Egyes tanúsítási tevé-
kenységek kiszervezése lehetséges. 
ISO/TS tanúsítási szabályzat: Kiszervezés nem 
megengedett. Csak kvalifikált (IATF) es szerződött 
auditorok alkalmazhatóak. 

• ISO/IEC 17021 (9.1.5): Több telephelyes audit 
esetében mintavétel a telephelyek között megen-
gedett. Az ISO/TS tanúsítási szabályzat (5.3): Az 
IATF nem engedélyezi a gyártó telephelyek min-
tavételezését. Mindegyiket auditálni kell. 

• ISO/IEC 17021 (9.6.3): A tanúsítvány a felfüg-
gesztés idejére érvénytelenné válik. 
ISO/TS tanúsítási szabályzat (8.3): Az ISO/TS 
16949 tanúsítvány a felfüggesztés ideje alatt is ér-
vényes. 

A változások 
Az audit-ciklus ütemezése: 
Minden három éves audit-ciklus a megújító (tanúsító) 
audit utolsó napjával kezdődik.   
Az ISO/TS tanúsítvány érvényességének kezdete a ta-
núsítási döntés napja. Ezt a döntést - megújító audit 
utolsó napjától számolva - 120 napon beléül meg kell 
hozni. 
Felügyeleti auditok esetében a következő ütemezés az 
irányadó: 

Felügyeleti 
intervallum 

6 hónap 9 hónap 12 hónap 

Auditok száma 
a 3 éves ciklus 
alatt 

5 3 2 

Megengedett 
ütemezés 

- 1 hónap/ 
+ 1 hónap 

- 2 hónap/ 
+ 1 hónap 

- 3 hónap/ 
+ 1 hónap 

A meghatározott felügyeleti gyakoriságot a ciklus elején 
kell meghatározni és ez nem változtatható az adott ciklus 
alatt. 
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Audit-napok meghatározása 
Noha nem új előírás, de érdemes kiemelni, miszerint a 
TS tanúsítási szabályzat egyértelművé teszi, hogy az au-
ditált létszám (az audit napok számításának alapja) ma-
gába foglalja a következőket: 

• az auditálandó telephely teljes létszámát, beleértve a 
gyártóhely kiterjesztést (manufacturing extension of 
the site) 

• az állandó, részidős, szerződéses és bérelt munka-
erőt 

• a támogató tevékenységet (folyamatokat) ellátó sze-
mélyzetet is, mind a gyártóhelyen,mind a távoli 
(remote) helyszíneken 

A támogató funkciókat, legyenek azok a gyártó vagy tá-
voli telephelyen (Remote Location) az adott ciklus alatt 
valamelyik felügyeleti auditon ismételten meg kell vizs-
gálni. 
A terméktervezést, fejlesztést legalább egy alkalommal 
auditálni kell minden 12 hónapban. 
A TS tanúsítási szabályzat 5.8 pontja előírásokat fogal-
maz meg az auditoroknak a helyszíni tevékenységekkel 
kapcsolatosan –mit és milyen megközelítésben audi-
táljanak- amelyek segíthetik az ügyfeleket az auditokra 
való hatékonyabb felkészülésben. 
Eltérések kezelése 
Az már nem jelent meglepetést az ügyfeleknek, hogy a 
feltárt eltéréseket nem lehet a helyszínen lezárni, hanem 
elemezni kell a kiváltó okokat és szisztematikus intézke-
dések segítségével el kell hárítani a felmerült eltérést, 
hogy az ismételt előfordulás lehetőségét kiküszöböljék. 
Az viszont már újdonság a TS tanúsítási szabályzatban, 

hogy a súlyos eltéréseket (major nonconformity) már 20 
napon belül ki kell javítani követő auditok esetén. Tehát 
ilyen alkalmakkor NEM 90 nap áll az ügyfelek rendelke-
zésére, hanem annál lényegesen kevesebb. Az enyhébb 
súlyú eltérések (minor nonconformity) esetében továbbra 
is megmaradt a 90 nap. A feltárt eltérések alapján a ta-
núsító testület kezdeményezheti a Tanúsítvány vissza-
vonási folyamat (decertification) megindítását. 
Tanúsítvány visszavonási folyamat (decertification) 
ISO/TS tanúsítási szabályzat 8. fejezete foglalkozik 
részletesen a tanúsítvány visszavonási folyamat ismer-
tetésével. Noha ez a folyamat már szerepelt a Tanúsítási 
Szabályzat előző kiadásában is, az új szabályozás sza-
batosabban, világosabban fogalmaz. A továbbiakban a 
fejezetszámok azonosak a ISO/TS tanúsítási szabályzat 
érintett fejezetszámaival. 
8.1 A tanúsítvány visszavonási folyamat kezdeti dátuma 
lehet: 

a) A tanúsító testülethez benyújtott reklamáció az 
ügyfél teljesítményére vonatkozóan egy IATF 
OEM tagtól, a tanúsító testületet felügyelő IATF 
Irodától vagy bármelyik autóipari vevőtől. 

b) Az ügyfél értesíti a tanúsító testületet, hogy vala-
melyik IATF előíró OEM vevő speciális 
státuszba helyezte. Az értesítésre 10 naptári 
nap áll rendelkezésére, hacsak a vevő máskent 
nem rendelkezett. 

c) A felügyeleti audit jelentés kiadási dátuma, ha 
nem-megfelelőséget tartalmaz. 

d) Az ügyfél önként jelzi a felfüggesztési kérelmet a 
tulajdonosi körben történt jelentős változások mi-
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att vagy az autóipari gyártási tevékenység meg-
szakítása miatt. 

e) A felügyeleti audit nem lett végrehajtva a meg-
határozott intervallumon belül  

f) Az ügyfél nem szolgáltatta a megkövetelt 
információkat (lásd a TS tanúsítási szabályzat 
5.7 pontját, pl. vevő specifikus követelmények, 
folyamatok leírása, teljesítmény adatok, vevő 
reklamációk stb.) a tanúsító testület felé ahhoz, 
hogy hatékony audittervezést lehessen vég-
rehajtani. 

8.2 A helyzet elemzése 
A tanúsító testületnek azonnal elemeznie kell a helyze-
tet. 20 nap áll a rendelkezésre ahhoz, hogy a helyzet 
súlyosságát megállapítsak és a kockázatot az ügyfél ve-
vője felé felmerjek. 
Súlyos nem-megfelelősségek esetén az ügyfél által be-
nyújtott gyökér okok (root cause) és helyesbítő intézke-
dések felülvizsgálatát el kell végezni. Amennyiben az 
érintett telephely egy konszern tagja, meg kell vizsgálni 
az eltérés hatását a többi telephelyre is. 
8.3 Döntés a tanúsítvány felfüggesztéséről 
A helyzet elemzése után a döntést a tanúsítvány felfüg-
gesztéséről (vagy fel nem függesztéséről) az indítástól 
(8.1) számítva 20 napon belül meg kell hozni, amit kö-
zölni kell a vonatkozó IATF Felügyeleti Irodával és az 
ügyféllel a döntéstől számított 10 napon belül. 

A tanúsítvány felfüggesztése egy átmeneti állapot es 
nem haladhat meg 120 naptári napot az indítástól (8.1) 
számítva. 
A felfüggesztés alatt a tanúsítvány érvényes marad. 
Konszernek esetén a felfüggesztés csak az érintett te-
lephelyre terjed ki. 
8.4 Ellenőrzés 
Az ügyfélnek helyesbítő intézkedéseket kell foganatosí-
tania, amit a tanúsító testületnek ellenőriznie kell. Ez az 
ellenőrzés a tanúsító hely döntésétől függően történhet a 
helyszínen is.  
8.5 Döntés a visszaállításról/ visszavonásról 
A döntést a tanúsítvány visszaállításáról vagy visszavo-
násáról az indítástól (8.1) számított 110 napon belül kell 
meghozni, és 10 nap áll rendelkezésre az IATF Fel-
ügyeleti Iroda és az ügyfél értesítésére. 
Irodalom 
[1]: Rules for Achieving IATF Recognition 3rd Edition for 
ISO/TS16949:2002 
[2]: IATF Oversight Certification Body Communiqué 

# 2008-006 
[3]: IATF Oversight Certification Body Communiqué 

# 2008-004  
További hivatalos és hasznos információk: 
a www.iatfglobaloversight.org honlapon. 
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AA  bbeellssőő  CCSSRR  mméérrhheettőőssééggéérrőőll  
HHéérraa  GGáábboorr  ––  LLiiggeettii  GGyyöörrggyy  

Mi is ez a CSR? 
Azt állítjuk, hogy a társadalom- és környezettudatos, fe-
lelősségvállaló (röviden CSR) vállalatirányítási filozófia 
az elkövetkező évek új vállalatszervezési stratégiájának 
alapja. Az üzleti siker kulcsa a környezettel szemben 
tanúsított felelősségvállalás. Odáig minden vállalat gyor-
san eljut, hogy létezésének célját a profitszerzésben fo-
galmazza meg. Ez a gondolat minden tulajdonos, min-
den befektető, minden vállalatvezető fejében jelen van – 
természetesen már jóval a vállalat létrehozása előtt. A 
cégek azért jöttek és jönnek létre, hogy anyagi hasznot 
termeljenek tulajdonosaik számára. A jelenlegi jogsza-
bályok alapján mindössze az a kötelességük, hogy a rá-
juk vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket betartsák, 
például  fizessenek adót. Ezzel a cégek „le is tudták” a 
társadalommal szembeni kötelezettségeiket. 
A mind többek által képviselt szemlélet alapján azonban 
a cégek felelőssége kiterjed arra a természeti és társa-
dalmi környezetre, melyben működnek, mely számára 
szolgáltatnak, s mely lényegében lehetővé teszi azt, 
hogy egyáltalán létezzenek. „A »szerzési ösztönnek«, 
»nyereségvágynak«, a lehetőleg magas pénznyereség 
szándékának önmagában véve semmi köze a kapitaliz-
mushoz.” – írta a múlt század elején a szociológia 
klasszikusa, Max Weber (1995). „A korlátlan szerzési 
ösztön a legkevésbé sem azonos a kapitalizmussal, még 
kevésbé annak »szellemével«. A kapitalizmus egyenest 
azonos lehet ennek az irracionális ösztönnek a megféke-
zésével, vagy legalábbis racionális mérsékelésével.” – 
olvashatjuk tőle. 
 

„A társadalmilag felelős vállalkozás tehát az eddigi gya-
korlattal ellentétben nem vakrepülés, melynek során a 
vállalat »pilótája« minden társadalmi következményt fi-
gyelmen kívül hagyva, maximális sebességgel száguld 
egyetlen cél, a profitmaximalizálás felé” – fogalmaz nap-
jaink kutatója száz évvel később. (Deák és tsai: 2006)  
Napjainkra a CSR -önmagában, mint fogalom- lassan-
ként kiüresedik, éppúgy talán, mint a „demokrácia”, a 
„tudásgazdaság” vagy akár az „európai identitás”. Min-
denki használja, de már sokkal kevesebben határozzák 
meg, mit értenek rajta. Írásunkban belső CSR-ről be-
szélünk, amin a vállalat legfontosabb erőforrásával, an-
nak dolgozóival szembeni felelős, nem utolsó sorban 
méltányos eljárásmódok sorát értjük. Ugyanakkor hang-
súlyozandónak tartjuk azt, hogy nem létezik önmagában 
véve külső és belső CSR, hanem kizárólag felelős válla-
latirányítás létezik, melynek a fenntartható környezet-
gazdálkodás éppúgy a része, mint a tisztességes és át-
gondolt szponzoráció, valamint a munkavállalók társa-
dalmi esélyegyenlőségének megteremtése. 
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Az esélyegyenlőségnél maradva: a legtöbben megelég-
szenek az Európai Unió irányelvei és néhány, a pr-cégek 
által felkapott terület mechanikus átemelésével a vállalat 
belső világába. Azaz esélyegyenlőségen például azt a 
látványos, de igen szegényes megoldást szokás érteni, 
hogy a mozgássérültek is be tudnak jutni a munkahelyre, 
vagy mutatóban már két vagy három roma munkatárs is 
ott kínlódik a többiekkel az ergonómiailag egyébként 
csapnivaló irodában vagy üzemi helyiségekben. 



 

Az esélyegyenlőség világa azonban ennél gazdagabb és 
termékenyebb terület: nem kevesebbről van szó, mint a 
méltányos kapitalizmus, a versenyesélyek többé-
kevésbé kiegyenlített mértékén alapuló fenntarthatósá-
gáról. A legtöbb vállalatnál egyaránt megtalálhatóak 
egyetemet végzett, jól fizetett vezetők és a munkásosz-
tály alsóbb rétegeiből érkezők. Az igazán nagy kérdés 
az, hogy miként oldható fel e csoportok egymás iránti 
előítéletei, miként tehetőek ezek a csoportok egyaránt 
érdekeltté a vállalat sikerében, valamint abban, hogy 
szolidaritást vállaljanak  egymásért és önmérsékletet 
tanúsítsanak rövid-távú érdekeik azonnali kielégítése 
terén. Nos, számunkra ez a belső CSR igazi szociológiai 
kihívása. 

Miért jó mérni a belső CSR jellemzőit? 
A környezetvédők, vagy a CSR nyelvezetét használva a 
környezettudatos vállalatirányítást zászlajukra tűző 
szakemberek „ablakon bedobott pénzről” beszélnek. 
Szemben a kilencvenes évek érzelmi és értékalapú 
megközelítésével mérhetővé, sőt megtérülővé teszik a 
vállalat energiatakarékosságra, környezetmegóvásra 
fordított energiáját, befektetésnek tekintik a szelektív 
hulladékgyűjtést, a környezetbarát energiaforrások hasz-
nálatára való átállást. 
Egyetlen dologról szokás megfeledkezni: ki az, aki a 
munkaidő végén a lámpát maga után lekapcsoló vagy az 
ebéd idejére a számítógépet készenléti üzemmódba he-
lyezi? A munkavállaló –egyesek szerint a „humán erőfor-
rás”– a kulcsa a folyamatnak. Hiszen az a dolgozó, aki 
valamilyen okból szemben áll a céggel, vagy nincsen 
érdekeltté téve az együttműködésben kifejezetten  kárt 
okoz, s esze ágában sem lesz leoltani maga után a vil-
lanyt. 

Az elmúlt két évtized alatt a kelet-európai menedzsmen-
tek fejében is gyökeret vert az az elgondolás, hogy a 
magasabb profithoz befektetésre van szükség, ilyen egy 
ingatlan megvétele vagy megfelelően biztonságos és 
hatékony informatikai rendszerek üzemeltetése. Aho-
gyan látjuk, az elmúlt egy évtizedben már a hatékony 
környezetgazdálkodásra való anyagi ráfordítást is mind 
többen kezdik régiónkban befektetésnek tekinteni. Azon-
ban csak napjainkban merül fel annak igénye, hogy a 
munkavállalókra ráfordított energia, a nem kevés idő, 
pénz és szakmai befektetés nyomán létrehozott szerve-
zeti klíma anyagi hasznosulása is mérhetővé váljék. 
Egy magyar nagyvállalat korrupciós botrányba keveredik. 
Mind a hazai sajtó, mind a külföldi tőzsde rendkívül érzé-
kenyen reagál erre, a cég piaci értéke zuhanni kezd, az 
adott évben osztalékot nem tud fizetni. Noha a vállalat 
méreteihez képest elhanyagolható, mindössze néhány 
száz-milliós összegről van szó, szinte egyetlen csapásra 
hiába valóvá válik a több milliárdos CSR-költés, adomá-
nyozás, a belső esélyegyenlőségi politika elkészítése és 
külső kommunikációja. Mi történik ilyenkor? A vállalati 
klíma teszi lehetővé azt, hogy néhány munkavállaló 
egyéni akciókat indítson, s egyáltalán felmerüljön az, 
hogy csúszópénzek segítségével juttassa üzleti sikerhez 
cégét és ezáltal önmagát. 
De álljon itt egy kézzelfoghatóbb példa is. Egy magyar 
középvállalat számos munkajogi perbe kényszerül, még-
hozzá egy igen konkrét jelenség, a túlórák ki nem fize-
tése miatt. A perek sokasága több okból is veszélyként 
leselkedik a cég működésére, nem csak a kifizetendő 
kártérítések és perköltségek vagy a jogi osztály különle-
ges leterheltsége, de a vállalat belső és külső hírneve 
(ez egy immateriális jószág) romlása miatt. 
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Nem csak a veszélyek elkerülése miatt lényeges a vál-
lalati felelősségvállalás mérhetősége, hanem a me-
nedzsment tájékozódásához is nélkülözhetetlen. Amed-
dig a CSR csak egy aranygomb a rongyos gúnyán, 
ameddig azt többlet- költségnek tekintik a cégek, nem 
pedig a vállalatirányítás központi vezérlőelvének, addig 
nehezen meghatározható annak költsége és hozadéka, s 
gazdaságilag depresszív időszakokban ezt a gombot 
adják be a vezetők elsőnek a zálogházba – megmaradva 
a hasonlatnál. Amennyiben azonban a felelősségválla-
lás, az üzleti siker hosszú távú fenntarthatóságának igé-
nye az elsőszámú mozgatórugó, már szükséges annak 
operacionalizálása, hogy a befektetés milyen arányban 
és mekkora idő alatt térül meg, s milyen lépéseket kell 
tenni a korrekcióhoz. 
A Kurt Lewin Alapítvány által kifejlesztett mérőrend-

szerről 
A Kurt Lewin Alapítvány 2008 elején hozta létre azt a 
mérőrendszert, aminek segítségével átfogó képet kaphat 
egy vállalat arról, hogy mennyiben tekinthető felelős 
munkaadónak – azaz a belső CSR területén kaphat 
visszajelzést működéséről a cég. Az eszköz segítségével 
kimutathatóvá válik, hogy melyek azok a területek, ame-
lyek példamutatóak, és azok, amelyek fejlesztésre szo-
rulnak. A mérőrendszer objektív és szubjektív informá-
ciók átfogó összegyűjtésére és azok ütköztetésére épül. 
Mindez azt jelenti, hogy az adatgyűjtés munkavállalókra 
és a vezetőség tagjaira egyaránt kiterjed, továbbá a 
helyszíni terepszemle módszerét is beemeltük eszköztá-
runkba. Mindennek köszönhetően a számszerű adatok 
mellett olyan sajátosságokra derülhet fény, amelyek lét-
fontosságú információval szolgálnak ahhoz, hogy a vál-
lalat foglalkoztatási gyakorlata valóban felelőssé és 
hosszú távon sikeressé válhasson, ezáltal "iránytűt" adva 
a felelős munkáltatói kultúra fejlesztéséhez.  

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott kutatómunka 
eredményeképpen egy olyan mérőrendszer jött létre, 
amely fókuszált területeken végez komplex, hiteles vizs-
gálatot hatósági kényszer nélkül. A felmérés szerződé-
ses alapon önbevallás által történik. Annak elvégzése 
által kapott eredmények bírósági, hatósági eljárásokkal 
szemben természetesen nem nyújtanak védelmet, 
ugyanakkor hiteles, korrekt tükörképet biztosítanak a 
vállalat számára, mely biztos alapot adhat felelős mun-
káltatói fejlesztésekhez. Az eszköz többek között az 
alábbi tíz célzott területen vizsgálódik: 

- Diszkrimináció-mentesség, esélyegyenlőség 
- Munkaidő – pihenőidő 
- Bérezés 
- Juttatások 
- Munkakörülmények, munkahelyi egészség és biz-

tonság 
- Képzés, tanulmányok 
- Adat-védelem, adatbiztonság 
- Munkaügyi kapcsolatok, érdekképviselet 
- Kommunikáció, partnerség 
- „Szerződési kultúra”, adminisztráció 

A mérőeszköz kialakítása és véglegesítése során ke-
restek fel munkatársaink 2008 tavaszán a Dél-dunántúli 
Régióban összesen hat kis-, és középvállalatot. Az itt 
lebonyolított, de az egyéb cégeknél is elvégzett CSR 
kutatások eredményeiről számolunk be a továbbiakban. 

A mérőeszköz fogadtatása 
A Kurt Lewin Alapítvány mérőeszköze iránt érdeklődő 
cégek vezetői elsősorban megbízható, érvényes képet 



 

kívántak kapni arról, hogy a munkavállalók hogyan látják 
munkahelyüket. Vajon milyen problémákat fogalmaznak 
meg az érintettek, milyen területen elégedettek, milyen 
területen kevésbé elégedettek a dolgozók? A munkavég-
zés területén hol jelennek meg olyan hiányosságok, 
amelyek a hatékony munkát gátolhatják? Hol tudunk 
olyan változásokat kezdeményezni, amelyek révén a 
cégnél dolgozók inkább érzik azt, hogy a vezetőség tö-
rődik az alkalmazottakkal? Ilyen és hasonló kérdéseket 
tettek fel a felkeresett cégek vezetői, HR szakemberei. A 
mérési eredmények iránti érdeklődés egyik típusa tehát a 
felelősségérzettől vezérelt munkaadói attitűd volt, egy-
fajta személyes érdeklődés a saját vállalat helyzete iránt. 
Más, az alapítványunkkal kapcsolatba lépett munkaadók 
az esélyegyenlőségi terv kialakításához igényeltek hát-
tértámogatást. Az 50 főnél többet foglalkoztató költség-
vetési intézmények mellett -amelyeknek kötelező ilyen 
tervvel rendelkeznie- ugyanis azok az üzleti szervezetek 
is igényt tartanak ilyen fejlesztésre, amelyek ilyen 
fejlesztés után. nagyobb eséllyel tudnak lehívni pályázati 
forrásokat Ezek a munkaadók arra voltak kíváncsiak, 
hogy az esélyegyenlőség milyen területén figyelhető meg 
hiányosság, hogy a munkavállalók között van-e olyan 
csoport, amelyik hátrányt szenved valamilyen téren. 
Találkozhattunk olyan munkaadóval is, amelyik a felelős-
ségvállaláshoz kötődő szponzorációs stratégiájának ki-
alakításához tartotta szükségesnek az átvilágítást. A civil 
szervezeteket, helyi iskolákat támogató vállalat úgy 
akarta kialakítani a későbbiekben támogató tevékenysé-
gét, hogy az ne ad hoc döntéseken alapuljon. Ne minden 
évben a vezetőség éppen aktuális kedvenc támogatási 
területe legyen előnyben! Találjuk meg azt a célcsoportot 
és tevékenységet, amelyeknek a támogatását a nálunk 
dolgozók fontosnak tartják! Ezt a területet, ezt a szerve-

zetet kell folyamatosan, hosszú távon, stratégiába ágya-
zott módon támogatni! 
A menedzsment tájékoztatásának igénye végül még ab-
ból a forrásból is táplálkozott, hogy egy új belső kommu-
nikációs kampányhoz legyenek adatok a munkahelyi 
légkörről, elégedettségről és a munkavégzés jellemzői-
ről. 
Szólnunk kell azokról a félelmekről is, amelyekkel szem-
besülhettünk a munkaadókkal folytatott beszélgetések 
során. Többen úgy gondolták, hogy a munkavállalók 
megkérdezése mintegy „megkavarhatja az állóvizet”, az 
esetleges elégedetlenség felszínre kerülését pedig senki 
sem kívánta előidézni. Ezeket a partnereinket meg tud-
tuk nyugtatni. A Kurt Lewin Alapítvány korábbi kutatási 
tapasztalata mellett az immáron több évtizedes munka-
szociológiai vizsgálódások eddigi eredményei is alátá-
masztják ugyanis azt, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
vizsgálatok jó eséllyel a munkavállalói elégedettséget 
növelik, már önmagában attól, hogy a kutatók megkér-
dezik az érintetteket. A vizsgálat ilyen „mellékhatását” 
1924-ben mutatták ki először az úgynevezett Hawthorne-
vizsgálatok keretében. Akkor egy telefonokat gyártó cég-
nél végeztek világítási kísérleteket, mivel ezt gondolták a 
leginkább befolyásoló munkakörülménynek. Csakhogy 
bármennyire változtatták a fényt, bármennyire sötétítet-
ték például a munkavégzés helyszínét, az ott dolgozók 
teljesítménye mégis nőtt. Eleinte a vizsgálat lebonyolítói 
nem értették ezt az ellentmondást, míg végül kiderült, 
hogy maga a kutatói jelenlét okozta a nagyobb munka-
teljesítményt. A dolgozók annak köszönhetően, hogy 
foglalkoztak velük, figyeltek rájuk, nagyobb teljesít-
ményre voltak képesek. Ugyanilyen „indirekt” hatása a 
Kurt Lewin Alapítvány által kifejlesztett mérőrendszernek 
is van. 
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Főbb kutatási eredmények 
A felkeresett vállalatok többségénél a munkavállalók po-
zitív értékelést adtak saját cégükről. Válaszadóink általá-
ban úgy gondolták, hogy hasznos munkát végeznek 
munkahelyükön, hogy jó a munkahelyi kollektíva. Általá-
ban úgy nyilatkoztak a munkaadók, hogy tudásuknak és 
felkészültségüknek megfelelő munkát végeznek. A pozi-
tív képet erősíti, hogy a diszkriminációra utaló jellel csak 
elvétve találkoztunk, a munkahelyi biztonság és higiénia 
példaértékűnek volt mondható, a béren kívüli juttatások-
kal -ahol ilyen szolgáltatás elérhető volt- elégedettek 
voltak az érintettek.  
Ugyanakkor hiányosságokat figyelhettünk meg a munka-
helyen belüli kommunikáció terén. Erre enged következ-
tetni, hogy a visszajelzések szerint a felettessel szem-
beni kritikára csak igen korlátozottan van lehetőség, 
akkor is, amikor az ilyen visszajelzés a hatékonyabb 
munkavégzést támogatná. Tapasztalatunk szerint a cég 
működésének alapelveit sokan kevéssé ismerik. Ezt 
azért is tartjuk súlyos hiányosságnak, mert az ilyen jel-
legű -tehát a cég céljait, értékeit, elveit ismertető- 
kommunikáció fontos formája lehet a munkavállalók be-
vonásának. 
Ugyancsak hiányosságokról számolhatunk be a munka-
szervezés területén. Sok helyen kapkodva kell dolgozni 
az érintetteknek, a minőségi munkavégzés feltételei e-
zeknél a cégeknél tehát nincsenek megteremtve. Sokan 
nyilatkoztak úgy is, hogy a munkafolyamatok nincsenek 
jól megszervezve. Nem szükséges annak kifejtése, hogy 
az ilyen jellegű információk milyen nagy hatással lehet-
nek a munkafolyamatok hatékonyságának a növelésére 
csakúgy, mint arra, hogy milyen szájízzel végzi munkáját 
egy alkalmazott. 

Végezetül a munkaidő területén megmutatkozó hiányos-
ságokról kell szólnunk. A felkeresett vállalatok szinte 
mindegyikét a túlóráztatás jellemzi. Jobb esetben a túl-
óráért valamilyen kompenzációt is biztosítanak a munka-
vállalóknak, azonban ennek elmaradásával is találkoz-
hattunk. 
A mérőrendszer hitelességét és hatékonyságát erősíti, 
hogy az adatokat több, demográfiai jellemző mentén is 
bontani tudtuk. Így derült ki, hogy általában a 41-50 éve-
sek érzik a legkevésbé biztosnak munkahelyüket, hogy a 
nők inkább igénylik azt, hogy a személyes igényeikhez 
jobban illeszkedjen a munkaidejük. Ugyanúgy kimutat-
ható az is, hogy a munkahelyi biztonság területén melyik 
részleg, egység érzi magát kiszolgáltatottabbnak, de 
akár az is, hogy mely munkavállalói csoportok igényei-
nek felelnek meg inkább a biztosított képzési, tovább-
képzési lehetőségek. 
A kérdőíves adatfelvétel eredményei mellett a személyes 
jelenlét is sok többlet- információval szolgált a cégek át-
világításánál. A százalékos arányok és átlagok mellett é-
letszerűbbé teheti a vállalatról kialakított képet az e-
bédlőben folytatott beszélgetés a munkavállalókkal, a do-
hányzóban eltöltött tíz perc. A felelősségvállalás terüle-
tén elkötelezett vállalat számára fontos visszajelzés lehet 
például az, hogy a munkakezdés nem illeszkedik a tá-
volsági busz menetrendjéhez, vagy, hogy visszatetszést 
vált ki a csak a vezetők számára ingyenes üdítő auto-
mata üzemeltetése. A nyitott, változtatásra kész ve-
zetőség ezeknek az információknak  birtokában olyan 
változtatásokat tud eszközölni, amelyek hatása már rövid 
távon érzékelhetővé válik nem csak a munkahelyi lég-
körben, hanem akár a termelékenység növekedésében 
is. 
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Végezetül a vezetőkkel készült interjúk tapasztalatairól 
kell szólnunk. A beszélgetések szervezésekor általában 
szűk időkeretet megszabó, a közös találkozóra időpontot 
csak nehezen találó munkatársakkal tudtunk egyeztetni. 
Ezek a beszélgetések számtalanszor messze túllépték 
az eredetileg kitűzött időtartamot, a közép-, és felsőve-
zetők -a napi feszített tempóból kiszakadva- hosszan 
meséltek a vállalat létrehozásának körülményeiről, saját 
és a cég céljairól, a működtetés során felmerülő belső 
problémákról. A beszélgetések során érthettük meg, 
hogy miért úgy működik az adott cég. Kutatóként érde-
kes volt szembesülni azzal, hogy a vezetők által jó szán-
dékúnak ítélt kezdeményezések bizonyos esetekben 
mennyire más színben tűnnek fel a munkavállalók szá-
mára. Érdekes volt látni azt is, hogy néha a vezetők fejé-
ben a munkavállalókhoz képest mennyire más kép élhet 
közös munkahelyükről. 

Összefoglalás 
Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Kurt 
Lewin Alapítvány által kidolgozott mérőeszköz a belső 
CSR mérését tudja megvalósítani. Fő módszertani elő-
nye, hogy több adatforrásból táplálkozik: a vezetők vé-
leményének összegyűjtésén kívül a munkavállalókat is 
megszólítja, de a kutatók helyszíni terepszemlét is vé-
geznek. 
A mérőeszköz segítségével jól behatárolhatóak azok a 
tipikus hazai problémák, amelyek a felelősségvállalásra 

törekvő, vagy egyszerűen csak a belső átvilágítást szük-
ségesnek érző cégeknél megfigyelhetők. 
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt, hogy a mérőeszköz 
csak egy hosszabb fejlesztési folyamatnak lehet az első 
lépése. Önmagukban az adatok nem jelentenek sokat. A 
mérés csak akkor éri el igazán a célját, ha a cég figye-
lembe veszi az eredményeit és épít rájuk. Azaz – a sa-
játosságoktól függően – stratégiát alkot,együttműködést 
támogató képzéseket szervez, a munkavégzés körülmé-
nyein változtat vagy éppen nagyobb hangsúlyt fektet a 
belső kommunikációra. Természetesen mindezt nem 
egyedül, hanem a területen jártas szakemberek háttér-
támogatásával. 
A Kurt Lewin Alapítvány által kidolgozott mérőrendszerről 
bővebb információ: 
http://www.kla.hu/szolgaltatasaink/indikator/ 
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CCRRSS  rreennddsszzeerreekk  ––  vváállssáággooss  iiddőőkkbbeenn  

  
AA  TTEERRMMÉÉKK  MMIIXX  áállttaall  vvééggzzeetttt  ffeellmméérrééss  

  
A vállalati társadalmi felelősségvállalás jól propagálható 
mutatók összessége, vagy értékeket közvetítő szerep-
vállalás? A társadalmi felelősségvállalásnak léteznek-e 
olyan formái, amelyek összhangban vannak (vagy össz-
hangba hozhatók) az üzleti érdekkel? A többi között, 
ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Corporate 
Social Responsibility (CSR) hazai gyakorlatáról szóló 
összeállításunkban. 
„Európának olyan közhangulatra van szüksége, amely-
ben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség 
miatt értékelik, hanem azért is, mert méltányos hozzájá-
rulást biztosítanak bizonyos társadalmi problémák keze-
léséhez – fogalmazott az Európai Bizottság 2006. már-
cius 23-án kelt közleményében. 
Ehhez képest Kelet-Közép-Európa volt szocialista orszá-
gaiban, Magyarországon is, a vállalati társadalmi felelős-
ségvállalás sajátos pályát futott be. Ha egy-egy CSR ak-
ció nyilvánosságot kap, annak sem egyértelműen pozitív 
a fogadtatása, sokan olcsó PR fogásként értékelik. 
A CSR, a felelősségvállalás ténylegesen minőségi ha-
tással van a magyar társadalom életére - fogalmaz a 
M&H Communications Intelligence, „CSR, a magyar be-
teg” címmel kiadott kutatásában. Nem mellékes, hogy 
ezek között is találunk több olyat, amelynek nemcsak 
közvetlen haszna van, hiszen közvetve más gazdasági 

területek felélénküléséhez is hozzájárul – gondoljunk 
csak a Művészetek Völgyére, vagy a nemzeti parki tu-
rizmusra. 
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A tanulmány készítői szerint a vállalati társadalmi fele-
lősségvállalásnak hazánkban sem elsődleges célja a cég 
imázsának felépítése. Ugyanakkor -hiszen minden tár-
sadalmi hasznosság ellenére mégiscsak az üzleti szférá-
ról beszélünk- jogos igénye a vállalatoknak, hogy tevé-
kenységüket a közvélemény ismerje. Ez a társadalmi 
haszon értékéből semmit nem vesz el, s nincs is ellent-
mondásban vele. Sőt, hosszú távon e magatartás hirde-
tése, elismerése a társadalom számára is előnyös: a 
példa erejével buzdít. A nyilvánosság fontos feltétele an-
nak, hogy a köztudatos vállalatok tevékenysége példa-
ként szolgálhasson a kevésbé felelősen viselkedő cégek 
számára. A CSR gyakorlatának minél szélesebb körű 
elterjedéséhez viszont a fogyasztó figyelmére is szükség 
van, ami csak akkor alakulhat ki, ha a közvélemény egy-
általán értesül az ilyen típusú tevékenységekről. Ezzel 
magyarázható, hogy a felmérés során megkérdezett cé-
gek körében 95 százalék volt azoknak az aránya, ame-
lyek bevallották, hogy a nyilvánosság előtti megjelenés 
mai, korlátozott lehetősége komoly hátráltató tényező 
tevékenységük hosszú távú fenntartása szempontjából. 
A vállalatok döntéshozói nem értik, miért is kellene 
„pusztába kiáltaniuk”? 



 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás média-megjele-
néséről sok szó esik, s a különböző vitákban a legtöbb 
érintett fél abban egyetértett, hogy a médiában való ne-
vesített megjelenés egyik legnagyobb gátja az, hogy 
nem tisztázott a CSR kommunikációjának feltételrend-
szere. Ma szinte szabadon mérlegelhető és ítélhető a 
burkolt reklám és a CSR-ről szóló beszámoló. Ha a cég 
neve vagy logoja megjelenik a CSR projekt közlésekor, 
felmerül a burkolt reklám gyanúja. A cég nevének ki-
mondása nélkül viszont gyakran a legalapvetőbb hír-
szerkesztési szabályoknak sem tud eleget tenni a szer-
kesztő. 
Bár a CSR, mint olyan, egyre többször jelenik meg kü-
lönböző – főleg szakmai – nyomtatott és on-line sajtó-
termékekben, a konkrét tevékenységekről és akciókról a 
közszolgálati, minőségi sajtó is ritkán számol be. Az MTI-
ben kifejezett tilalom érvényesül: a szerkesztő nem jelöl-
heti meg a CSR projekttel kapcsolatban a támogatót. 
Egyre több gazdasági szervezet tűzi zászlajára a vállalati 
társadalmi szerepvállalást. Ám a CSR hátránya az, ami 
az előnye is: önkéntességen alapul, és nehéz sztenderd 
alapon értékelni. 
Szerencsés esetben a CSR belülről jövő kezdeménye-
zés, amit a munkavállalók is igényelnek. Lássuk, hogyan 
vélekednek a témáról egyes nagyvállalatok. 
Balatoni Zsófia, a British American Tobacco Hungary, 
kommunikációs és CSR vezetője: 
A társadalmi felelősségvállalás nem jelent mást, mint 
hogy egy vállalat működése során csak olyan eszközö-
ket és folyamatokat alkalmaz, amelyek összeegyez-
tethetők a társadalom ésszerű elvárásaival – vallja a cég, 
amely Magyarországon az elsők között, már 2001 óta 
szervezett és külső fél által auditált formában foglalkozik 
a társadalmi felelősségvállalással. 

2007 tavaszán immár harmadik alkalommal rendezte 
meg a BAT Hungary az ún. „Társadalmi Párbeszédet” 
azzal a céllal, hogy meghallgassa és megértse a magyar 
társadalom elvárásait a vállalattal szemben, és az 
ésszerű társadalmi elvárásokat üzleti folyamataiba 
építse. A dialógusok lehetőséget biztosítottak a vállalat 
működésében, vagy működése kapcsán érintett minden 
társadalmi csoport számára - legyen akár pozitív, akár 
negatív véleménnyel a dohányiparról - hogy szabadon 
kifejthesse álláspontját, meghallgassa más résztvevők 
véleményét, és részt vegyen olyan, közösen elfogadott 
programok kialakításában, amelyek segítségével haté-
konyan tud a cég közreműködni a társadalmi problémák 
enyhítésében. A külső partnereken kívül, a vállalat saját 
munkavállalói is aktívan részt vesznek már a párbeszéd-
folyamatban. A cég vállalásai öt területet ölelnek fel: 

- a felelős kommunikáció, 
- a feketekereskedelem elleni tevékenységek, 
- a dohányzás nyilvános helyen, 
- a közösségi szerepvállalás, 
- a BAT Hungary, mint felelős üzleti partner és mun-

káltató 
téma-köröket. A vállalások komolyságát jelzi, hogy azok 
teljesítése, a vállalat üzleti folyamataiba ágyazása, sok 
esetben komoly költség- és emberi erőforrást igényelnek, 
amelyek összege az elmúlt három évben összesen 
elérte a százmillió forintot. 
A teljes folyamatot -a párbeszédek lebonyolításától a 
vállalások teljesítéséig- egy független, nemzetközi cég 
ellenőrzi. Mindezt dokumentálja a ciklusonként, azaz ed-
dig már háromszor (legutóbb 2007-ben) megjelentetett 
Társadalmi Beszámoló, amely tartalmazza a párbeszé-
deken elhangzottakon túl a korábbi vállalások teljesíté-
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sének leírását és az új vállalásokat is. Jelenleg mintegy 
80 vállalás teljesítése van folyamatban. Az egyes tevé-
kenységek levezénylése az érintett osztályok -marketing, 
munkavédelem, környezetvédelem, HR, stb.-, vezető 
munkatársaihoz tartoznak. A teljes CSR munkát a kom-
munikációs és vállalati kapcsolatok osztálya kíséri figye-
lemmel, ők tartják számon, hogy hol tart a cég a vállalá-
sok teljesítésében, melyek a következő lépések, mire kell 
figyelni. 
A társadalom egyik legfontosabb elvárásnak megfelelve 
a pécsi dohánygyárban a privatizáció óta környezetvé-
delmi beruházások sorát valósították meg, s az energia-
gazdálkodás területén azóta is folyamatosak az ener-
giafogyasztás racionalizálását szolgáló fejlesztések. 
Ezek eredményeként 70 százalékkal csökkent a gyár 
szagkibocsátása, a környezeti zajkibocsátást pedig az 
előírt határérték alatt tartják. A vállalat alapító tagként 
vesz részt a csomagoló anyagok és hulladékaik újra-
hasznosításának koordinálására létrehozott szervezet, 
az Öko-Pannon Kht. tevékenységében, s mára már a 
hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50 százalé-
kát újrahasznosítja. 
Emellett kiemelt cél a munkakörülmények kiváló szinten 
tartása és a legkörültekintőbb munkavédelmi intézkedé-
sek szigorú betartatása a balesetmentes munka érdeké-
ben. Az eddigi tevékenység sikerességét bizonyítja, hogy 
a vállalatcsoport által adományozott, balesetmentes 
évért járó kitüntetést négyszer vehette át a magyar le-
ányvállalat. 
A környezet tisztaságának megóvását célozza a vállalat 
utcák csikk-mentesítésére irányuló erőfeszítése is, 
amelynek keretében Pécsett formatervezett csikkgyűjtő-
ket helyeztek ki városszerte, valamint a Magyar Autó-
klubbal közösen indított országos roadshowkon hívták fel 

az autósok figyelmét a kultúrált dohányzás alapvető sza-
bályaira. 
A cég a tevékenységét közvetlenül érintő elvárásokon túl 
fontosnak érzi, hogy más kezdeményezéseket is támo-
gasson, amelyek valós eredményeket és maradandó 
értéket teremtenek. Ilyen például a roma diákok számára 
létesített ösztöndíj program, melynek keretében a vállalat 
olyan roma fiatalok gazdasági és műszaki felsőfokú ta-
nulmányait támogatja, akiknek családja nem tudja bizto-
sítani a tovább-tanuláshoz szükséges anyagi feltételeket. 
Az anyagi támogatás mellett a fiatalok gyakorlati lehető-
séget is kapnak a cégnél. 
De említhetnénk akár az immár hagyománynak számító 
„Év színésze” közönségdíjat a Pécsi Nemzeti Színház-
ban, amelynek legfőbb mecénása a BAT Hungary, vagy 
a Szép Magyar Könyv verseny közel 10 éve alapított 
különdíját, amely szintén a cég nevéhez fűződik. 
A munkatársak részéről is egyre nagyobb az igény arra, 
hogy részt vegyenek a vállalat CSR- tevékenységében. 
Újdonság az Autonómia Alapítvánnyal közösen elkezdett 
projekt, amiben a BAT Hungary 10 munkatársa vesz 
részt. Az egy éves együttműködés során a kollégák az 
alapítvány munkatársainak támogatásával közösen ta-
lálják ki, hogy a BAT mit tudna tenni az esélyegyenlősé-
gért, milyen CSR jellegű tevékenységeket indíthatnának 
el. A projekt egy teljes évig tart, mely során a munkacso-
port nemcsak meghatározza a cselekvési irányokat, ha-
nem az év második felében lehetősége nyílik az ötletek 
megvalósítására is. 
Napjainkban már egy vállalatot felelős társadalmi maga-
tartása és vállalati kultúrája ugyanúgy minősíti, mint üz-
leti eredményei. A vállalatok iparágon belül és kívül is 
tájékoztatják egymást, s elküldik egymásnak CSR jelen-
téseiket. Mivel ez nem verseny, szorosabb együttműkö-
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dés is kialakulhatnak a cégek között. Mi több, mára már 
egyre több cég ismeri fel, hogy működése és fejlődése 
hosszú távon csak abban az esetben tartható fenn, ha 
nyitottak a körülöttük élők elvárásai iránt és készek cse-
lekedni a megvalósításuk érdekében. 
Parádi Judit, a Ringier Kiadó PR és vállalati kommuniká-
ciós menedzsere: 
A Ringier Kiadó Kft. az elmúlt években lefektette felelős-
ségvállalási alapelveit, melyek mentén évről évre kitűzi 
azokat a célterületeket, ahol a gazdaságban és a médiá-
ban betöltött súlyának megfelelően segíteni tud társa-
dalmi kérdésekben. 2008-ban közreadta összefoglaló 
jelentését a társadalmi felelősségvállalásról. A nemzet-
közi jelentés a Ringier Csoport szintjén sorolja fel a vég-
rehajtott társadalmi felelősség-vállalást érintő intézkedé-
seket. 
A Ringier Magyarország CSR-aktivitásai két fő szeg-
mensre bonthatók. A Kiadó kiemelt feladatának tekinti a 
magyar kulturális élet támogatását, ezért a kulturális 
események szponzorálása 2005 óta folyamatosan része 
a vállalati CSR stratégiának. 
A szponzorálás mellett a környezetvédelem és a karitatív 
tevékenység alkotják az intézkedések legnagyobb ré-
szét. A Kiadó több éve kiemelten támogatja a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálatot és a Bátor Tábor Alapít-
ványt. Ez utóbbi kapcsán nemzetközi szintű együttműkö-
dést kezdeményezett és 2009-től  több, más országi 
vállalatával közösen fogja támogatni a szervezet műkö-
dését. 
A Kiadó saját alapítványa a Vertis Zrt.-vel közösen a Ve-
gyél Vissza! Alapítvány, amely a globális felmelegedés 
veszélyeire hívja fel fiatalok figyelmét, tanácsokat, alter-
natív utakat mutatva a környezettudatos életmódra. 

A Kiadó tagja a Médiauniónak, amely a magyar elektro-
nikus és nyomtatott médiumok közös összefogása, hogy 
egy-egy adott témára koncentráltan tudja a társadalom 
figyelmét ráirányítani. 
A vállalat két legutóbbi kiemelt támogatásai karácsonyi 
adomány akciói voltak. Az egyiket alapítványok, a mási-
kat magánszemélyek részére hirdették meg. 2008 kará-
csonyán a korábbi évekhez hasonlóan a Kiadó a partneri 
ajándékozásra szánt keretből gyermekeket és felzár-
kóztató programokat működtető alapítványokat támoga-
tott. A támogatás céljának kiválasztásában az olvasók-
kal, partnerekkel és munkatársakkal együtt, szavazásos 
módszerrel hozott döntést, melynek alapján a Heim Pál 
Gyermekkórház 3 millió forintot, a Lea Alapítvány és a 
Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét-programja 1-1 millió Ft-
ot kapott. 
A Ringier idén indított és szintén hagyományteremtőnek 
szánt programja a KAPOCS 5 millió forint összértékben 
ajándékcsomagokkal támogatott 100 rászoruló családot. 
A hetente megajándékozott 25-25 családot az olvasók 
levelei alapján a főszerkesztőkből és a Kiadó által támo-
gatott Alapítványok képviselőiből álló, Ringier Bizottság 
választotta ki. Ezeknek a családoknak munkatársak 
személyesen vitték el az ajándékot. 
A Kiadó környezettudatosan működteti nyomdáját és 
irodáiban is ezt a gondolkodás-módot valósítja meg – 
tette hozzá a kommunikációs menedzser. 
Karkiss Gergely, az SAP Hungary Kft marketing veze-
tője: 
A vállalat CSR tevékenységének cégen belüli megítélé-
sét illetően elmondta: házon belül ismertebbek az SAP 
CSR programjai, amelyeket Európa legnagyobb szoft-
vercége Sustainability azaz Fenntarthatóságként értel-
mez. Jó példa a fenntartható üzletvitelre az SAP tevé-
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kenysége, amely során nemcsak házon kívül tesz a kör-
nyezetért, különböző globális akciók keretében, mint 
például az évente kétszer meghirdetett SAPlings, 
/melynek során azon a nap csak önkéntes munkát vé-
geznek a programban résztvevők/ hanem szoftvermeg-
oldásaikkal a cégek - a többi között - az EU szigorodó 
vegyipari szabályozásának (REACH) is megfelelnek. A 
marketingvezető szerint a CSR „láz” most fokozódik csak 
igazán, hiszen egyre közeledünk azon kritikus vállalati és 
embertömeghez, amely elvárja a vele kapcsolatban álló 
cégektől,hogy fenntartható módon járuljanak hozzá a 
társadalom fenntartásához, jobbításához. 
A SAP, a cég hazai leányvállalataként a későbbi elfoga-
dók közé tartozik, de látványos akcióba kezdett tavaly 
nyár végén. A vállalat nevéhez kötődik a klímaváltozás 
hatásaira felhívó pálmafa a Moszkva téren. A pozitív 
külső visszhang nyomán további nagyszabású zöldfelü-
let-fejlesztési akción töri fejét, amely kiegészül szelektív 
hulladékgyűjtéssel, hibrid hajtású autók beállításával  
vállalati flottájába és más olyan, szén-dioxid kibocsátást 
csökkentő eszközzel, akcióval, amelyek összhangban 
vannak az anyacég ez-irányú törekvéseivel. 
A szakember szerint egyre több gazdasági szervezet tűzi 
ki zászlajára a vállalati társadalmi szerepvállalást, és 
még többen fogják ezt tenni a jövőben. Ám a CSR hátrá-
nya az, ami az előnye is: önkéntességen alapul, így egy 
komplex mecenatúra-környezetvédelmi-etikai program 
ugyanúgy társadalmi felelősségvállalásnak nevezhető, 
mint amikor beüzemelnek egy napelemet a ház tetején. 
Így nehéz sztenderd-alapon értékelni a CSR tevékeny-
séget. 
Szerencsés esetben a CSR belülről jövő kezdeménye-
zés és igény a munkavállalók részéről, mint például az 
SAP esetében az sGreen. Ezen iniciatíva keretében mé-

rik és csökkentik a cég teljes CO2-kibocsátását, - amely 
2007-ben globálisan 400 000 metrikus tonna volt. Egy 
globális döntés értelmében 2010-re például a vállalat 
összes létesítménye energiafogyasztását 5 százalékkal 
kell csökkenteni. 
A CSR azonban sok esetben csak egy hívó szó, amivel a 
marketinget  akarják erősíteni. Ideális esetben a cégek 
társadalmi felelősségének megnyilvánulása hiteles, és 
valódi erőfeszítéseket tartalmaz, amely egyenértékű az 
adott cég gazdaságban betöltött szerepével. Ilyen cég-
nek látom Magyarországon például a Vodafone-t – fo-
galmazott. 
A jó CSR gyakorlat pénzt takarít meg, vagy ahogy egyes 
tanulmányok rámutatnak: részvényérték-fokozó tényező. 
Ám Magyarországon még sok esetben költségtöbbletnek 
tekintik, így várható, hogy csökkeni fognak az erre elkü-
lönített összegek. 
A nagyobb cégek külön tanácsadót is tudnak foglalkoz-
tatni e tevékenységhez kapcsolódóan, de jellemzően a 
HR vagy a marketing keretében gondozzák. 
Az SAP-nál a marketing- terület felelős a CS -ért, amely-
ben például az irodaépületet érintő kérdésekben a léte-
sítmény-gazdálkodási részleg szolgáltatja a szakmai in-
formációkat és megvalósíthatósági terveket. A PR mind-
összesen támogatni tudja a CSR-t, de itt is előbb 
cselekedni kell, beszélni csak utána lehet róla. 
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Hackl Mónika, a TESCO GLOBAL Áruházak Zrt., külső 
kommunikációs vezetője: 
A Tesco Nagy Britanniaiban működő anyavállalata CSR-
alaptevékenységébe tartozik a környezetvédelem és a 
hátrányos helyzetűek támogatása. Ebből adódóan a ma-
gyarországi Tesco társadalmi felelősségvállalása is e két 
területre fókuszál. A környezetvédelemben számos na-
gyobb projektet és kisebb helyi szervezetet támogat a 
kereskedelmi hálózat. 
A nemzetközi pénzügyi helyzet, valamint két közelmúlt-
beli probléma: az orosz-ukrán gázvita nyomán kialakult 
válság és a nemrég elrendelt szmog riadó ugyancsak 
felhívták a figyelmet az energiatakarékos működés, a 
megújuló energiaforrások felhasználásának szükséges-
ségére, mondta. 
A vállalat 2020-ra például felére akarja csökkenteni a 
szén-dioxid kibocsátását. Az energiatakarékosság és a 
környezet kímélése terén már eddig is számos megol-
dást vezettek be. 
Tavaly megkezdődött a környezetbarát, lebomló bevá-
sárlószatyrok forgalmazása, a szelektív hulladékgyűjtés. 
Ennél is régebben, 2005. június 5-én a cég bevezette az 
úgynevezett visszaváltható bevásárló táskát, amelyet a 
vásárlóknak csak egyszer kell megvenniük, és később 
díjmentesen kicserélhetik a dohánypultnál. A napokban 
pedig a használt műanyag és alumínium palackok 
visszavásárlása is elkezdődött. 
A vállalat társadalmi szerepvállalásának másik fő iránya 
a hátrányos helyzetűek támogatása. Az Év támogatottja  
című program keretében különböző szervezetek pályáz-
hatnak hátrányos helyzetű fiatalok segítéséért. Ennek 
feltétele az, hogy a pályázó szervezet vagy alapítvány 
országos körben működjön és tegye ismertté ezt a tevé-
kenységet. 

Bár egyre több a rászoruló, a pénzügyi keret sajnos csak 
kis mértékben növelhető: éves szinten több tízmillió fo-
rintot fordítanak CSR aktivitásra. 
A CSR tevékenység alapvető irányvonala a jövőben sem 
változik, hiszen mindez hosszú-távú elkötelezettséget 
jelent. Szoros és gyümölcsöző az együttműködés a többi 
között olyan szervezetekkel, mint a Bátor tábor, a Mosoly 
Alapítvány, vagy az Egészség hídja, amelyek mellé le-
tettük a voksunkat Mindent elkövetünk azért, hogy ne 
kelljen egyetlen projekteket se visszamondani – hang-
súlyozta a kommunikációs vezető. 
Mint mondta, az anyavállalatnál évek óta számos olyan 
projekt fut, amellyel kapcsolatban információkat, tapasz-
talatokat tud felhasználni magyarországi vállalat is. 
Ebből adódóan a CSR tevékenység házon belüli meg-
ítélése nagyon jó, mert a CSR- menedzser által irányított 
tevékenységbe a hazai kutatásokon, elemzéseken, in-
formációkon túl az anyavállalattól érkező anyagok egy-
aránt beléépülnek. 
A vállalati CSR-aktivitás ismertté tételéért sokat kell 
tenni. A médiában való megjelenésre és kommunikációra 
azonban súlyos összegeket kellene költeni, és ezt a 
pénzt inkább a rászorultak támogatására fordítja a válla-
lat – tette hozzá. A hazai Tesco eddigi CSR tevékeny-
sége és a további célkitűzések között több olyan is akad, 
amelyek eredménye mérhető. Ám ezek egyelőre főként a 
szakmai közvélemény előtt ismertek.  
A jövőben a vállalat egy úgynevezett accountibility rating 
és a GRI jelentés segítségével számol be társadalmi 
szerepvállalásáról. Az évente megjelenő sztenderd 
elemzések várhatóan az eddiginél összefogottabb kom-
munikációt tesznek majd lehetővé 



 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 5. szám 2009. május 44/62 oldal

GGaazzddáállkkooddááss  aa  hhuummáánn  eerrőőffoorrrráássookkkkaall  vváállssáágg  iiddeejjéénn  
MMaacc  GGrreeggoorr  

 
Bevezetés 

A gazdasági válság, az elkerülhetetlen vagy annak érzett 
elbocsátások kellős közepén sok vállalatnál megfeledkeznek 
arról, hogy az alkalmazottak és motiváltságuk, moráljuk 
megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Néhány amerikai 
vállalat sikeres példát mutat arra, hogy miként kell 
menedzselni a humántőket válság idején. 

Leépítés helyett (vagy mellett) bátor vállalkozás 
A recesszió a legtöbb vezetőből automatikusan előhív 
bizonyos reflexeket: „húzd össze magad, csökkentsd a 
munkaerő-létszámot és minden elképzelhető költséget”. Bár 
az ilyen helyzetekben néhány keserű pilulát elkerülhetetlenül 
le kell nyelni, az okos vezetők a gazdasági válságokban rejlő 
lehetőségeket is észre veszik. 

Az egyik esély az, hogy olcsóbb lesz a tehetséges mun-
kavállaló. Egy másik az, hogy a vállalatok növelhetik piaci 
részesedésüket, mivel a többség ilyenkor visszafejleszt. Az 
okos befektetések nagy előnyt hoznak a bátraknak, ha majd a 
gazdaság magához tér. 

Mindez különösen áll a humán erőforrások kezelésére. Még a 
létszámstop és munkaerő-leépítés idején is van lehetőség a 
kiemelkedően jó alkalmazottak hatékony foglalkoztatására. 

A teljesítménycélok felülvizsgálata a válság hatására 
Jó példa az elmondottakra a lakás-építési és -felszerelési 
cikkekkel foglalkozó amerikai vállalat, a Home Depot esete. A 
lakáspiac összeomlása miatt a cég csökkentette az 
alkalmazottak számát központi irodájában, és bezárt 15 
áruházat is. A vezetők ezzel párhuzamosan azonban mindent 
megtettek a morál fenntartására és elérhető célok kitűzésére. 
Ennek érdekében egyrészt bővítették az üzletvezető-
helyettesek korábban korlátozott részvényjuttatási 
lehetőségeit, másrészt az órabérben dolgozó alkalmazottak 
számára csökkentették a prémiumok eléréséhez előírt eladási 

és profitmennyiségeket. Ennek köszönhetően 2008 első 
felében az áruházi alkalmazottak olyan nagy arányban kaptak 
prémiumot, mint korábban soha. Azonban még az új feltételek 
mellett is olyan teljesítményre ösztönözték az alkalmazottakat, 
amelyeket nem volt könnyű elérni. 

Az alkalmazottak figyelmének és koncentrációjának biz-
tosítása a masszív elbocsátási hullámok közepette meg-
követeli az érzelmek figyelembevételét is. A vállalat nem 
pénzbeli céljainak taglalása hozzájárulhat a termelékenység 
csökkenésének megelőzéséhez, ami pedig mindig fenyeget 
olyankor, ha az alkalmazottak aggódnak jövőjükért. Ha viszont 
megtörténtek az elkerülhetetlen leépítések, a vezetőknek 
feltétlenül időt kell szánniuk arra, hogy a helyzetet 
megbeszéljék a munkatársakkal, és elmagyarázzák, mi történt 
és miért. Ennek elmulasztása tartósan és mélyen rontja a 
hangulatot a vállalatnál. 

Az alkalmazottak megbecsülésének más módjai 
A kényszerű elbocsátások közepette a vezetők könnyen 
megfeledkeznek arról, hogy recesszió idején a tehetséges 
alkalmazottak megtartása az egyik legfontosabb feladat. A 
Deloitte Consulting humántőkével foglakozó egyik vezetője 
szerint azok a vállalatok, amelyek a múltbeli válságok idején 
jól bántak alkalmazottjaikkal, igen jól jártak ennek 
köszönhetően akkor, amikor eljött a következő fellendülés 
ideje. A Deloitte számos ügyfele ennek megfelelően nagyobb 
súllyal veszi figyelembe a prémiumok meghatározásakor 
azokat a tényezőket, amelyeket az alkalmazottak képesek 
befolyásolni. Ilyen például az ügyfelek elégedettsége vagy a 
termelés szintje. Mások külön prémiumkeretet hoznak létre a 
megszerezhető „sztárok”számára. Egyes vállalatok azt is 
tervezik, hogy az alkalmazottaknak jutatott részvényeket 
újraárazzák vagy kicserélik, mivel időközben elértéktelenedtek 
(a Deloitte felmérése szerint a cégek 63%-ánál ez történt). 

Jegyzet
Forrás: Humánpolitikai Szemle 2009. február (HYPERLINK "http://www.monthuman.hu" www.monthuman.hu)



 

Más módokon is lehet érzékeltetni, hogy a vállalat sokra 
tartja alkalmazottjait. A Best Buy kereskedelmi vállalat 
részvényeinek értéke a közelmúltban 40%-kal csökkent, 
és a cég bejelentette, hogy kevesebb idénymunkást vesz 
fel az idei karácsonyi vásár siralmas kilátásai miatt. A 
vállalat ebben a helyzetben úgy próbálta meg fenntartani 
alkalmazottjai motiváltságát, hogy on-line felmérésekben 
költségcsökkentési ötleteket kért tőlük. A kérdőív kikül-
dése óta eltelt három hétben mintegy 900 javaslat érke-
zett vissza. A vállalat ugyanis megfigyelte, hogy alapve-
tően megváltoztatja az alkalmazottak felfogását, ha úgy 
érzik, hogy sok múlik rajtuk. 

Nyílt kommunikáció és szimbolikus gesztusok 
Alapvető tapasztalat, hogy az alkalmazottak és a tehet-
ségek menedzselésének legjobb stratégiája gazdasági-
lag jó és rossz időkben egyaránt a nyílt kommunikáció. 

Ebben a tekintetben nem az a hatékony megoldás, ha a 
felső vezetők vagy éppen a vezérigazgató bizonygatják 
az állásukat féltő munkatársaknak, hogy nincs nagyobb 
baj, mert az emberek jobban hisznek a hozzájuk sokkal 
közelebb álló, alacsonyabb beosztású vezetőknek. 
Ugyanakkor nagy jelentősége lehet, ha a felső-vezetők 
akárcsak szimbolikus gesztusokkal, de érzékeltetik, hogy 
mindenki részt vállal a túléléshez szükséges áldozatok-
ból. A JetBlue Airways légitársaság vezérigazgatója el-
halasztotta új gépek beszerzését, önkéntes fizetés nél-
küli szabadságokkal csökkentette a munkaerőköltsége-
ket, megszüntette az ingyen párnákat a gépeken, és 
végül, de nem utolsósorban 550 000 USD-ről 375 000 
USD-re csökkentette saját fizetését. 

 
________________________________________________________________________________________________  
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CCiikkkkssoorroozzaatt  aa  sszzooffttvveerr--mméérrééss  mmóóddsszzeerreeiirrőőll  
BBóókkaa  GGáábboorr  

 
A szoftver-fejlesztési folyamatok támogatásában, minő-
ségbiztosításában kiemelt szerep jut a mérési folyama-
toknak. A mérések lehetővé teszik a  mindenkori helye-
zet objektív megismerését, a problémák eredtének feltá-
rását, fejlesztendő területek kijelölését, a fejlesztésék 
sikerességének ellenőrzését, a projektek becslését, és 
az elkészült termékek értékelését. A szoftver-mérés 
rendkívül nagy és szerteágazó irodalommal rendelkezik. 
A mérési programok kialakításában ez a sokszínűség 
jelenti a legnagyobb kihívást. Sok kérdéssel szembesül-
nek a mérési programok tervezői munkájuk során, pél-
dául: mikor melyik mérési megoldást célszerű választani, 
hogyan lehet kombinálni a létező megoldásokat, számí-
tásba lett-e véve minden fontos módszer? 
A sok megközelítés ellenére a visszajelzések azt mutat-
ják, hogy a szoftvermérési programok 75-80%-a nem éri 
el kitűzött célját. Ha hozzávesszük a mérések magas 
költségét, ez az arány  még  aggasztóbb. A probléma 
részben a modern mérési módszerek ismeretlenségéből, 
másrészt a létező módszerek hiányosságaiból ered. 
A lapban induló, szoftverméréssel foglalkozó cikksorozat 
-a helyzet javításaként- előbb tömören ismerteti a mo-
dern szoftvermérési módszereket, azok előnyeit, hátrá-
nyait, kombinálhatóságát, majd egy új megközelítést is-

mertet, amely a mérési tervek kidolgozását és sikeres-
ségét javítja a mérésekben érdekelt felek 
információigényeinek előtérbe helyezésével. A cikksoro-
zat egy-egy része a szoftvermérés egy-egy fontos kér-
dését járja körül, megmutatva a kérdés  megválaszolását  
segítő módszereket. 
Ezek a kérdések a következők: 

• Melyek a legfontosabb szoftverjellemzők és ho-
gyan tehetők mérhetővé? 

• Hogyan hajtsuk végre a szoftvermérés folyama-
tát? 

• Mit tudunk mérni egy adott esetben? 

• Mit célszerű mérni egy adott esetben? 
A cikkek olvasói átfogó képet szerezhetnek a jelenleg 
használatban lévő szoftvermérési módszerekről, és se-
gítséget kapnak a cégüknél legjobban alkalmazható 
megoldások kiválasztásában. A cikkeket kifejezetten 
azok számára ajánljuk, akik szoftverminőség-biztosítás-
sal, szoftverfolyamat-fejlesztéssel foglakoznak, de hasz-
nosnak találhatják őket projektvezetők és szoftverfej-
lesztők is. 

________________________________________________________________________________________________  
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Jegyzet
tanársegéd, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék minőségbiztosítási tanácsadó, SQI - Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft.
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22000099..  NNoovveemmbbeerr  22..  33..  44..  55..  

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22000099..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22000099..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22000099..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22000099..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22000099..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
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NNöövveekksszziikk  aazz  éélleellmmiisszzeerriippaarrii  ccééggeekk  éérrddeekkllőőddééssee  aazz  EERRPP  rreennddsszzeerreekk  iirráánntt  
NNeemm  ccssaakk  aa  mmiinnőősséégg  aazz  EEUU--ss  ppiiaaccookk  kkuullccssaa  

 

A válság ellenére az élelmiszeriparban nő a kereslet a 
vállalatirányítási rendszerek iránt, mert mind több vállalat 
ismeri fel: az iparági szabályok összetettsége és az erős 
verseny miatt ma már csak integrált informatikai megoldásra 
támaszkodva aknázhatók ki a magyar termelésben és 
gyártásban rejlő kereskedelmi tartalékok. Az uniós piacokon a 
boldogulás előfeltétele a pontosabb, megbízhatóbb és 
hatékonyabb vállalati működés. 
A hazai ipar sokat emlegetett versenyképességének el-
sősorban nem az előállított áruk minősége szab határt, ez 
többnyire inkább javítja az exportra készülő vállalkozások 
kilátásait. Inkább a hazai vállalatok jelentős részére még 
mindig jellemző rugalmatlanság és pontatlanság az, ami gátja 
lehet egy hosszú távú külföldi együttműködésnek. Ezeken a 
gondokon pedig csak a folyamatok átszervezésével, az 
ellenőrzés magas fokú automatizáltságával lehet segíteni − 
ismerteti álláspontját a MultiSoft Kft. projektigazgatója. 
Kárpáti Zoltán hozzátette, ennek a folyamatnak a kulcsa egy 
vállalatirányítási rendszer, mellyel szemben jogos elvárás, 
hogy maradéktalanul megfeleljen a vonatkozó élelmiszeripari 
előírásoknak, miközben alkalmas azok betartatására. Úgy 
tűnik -folytatta a vezető-, erre az összefüggésre egyre több 
hazai vállalkozás jön rá, mert az integrált vállalatirányítási 
rendszerek iránti kereslet a válság ellenére is folyamatosan 
nő. Az élelmiszeripari megoldás kifejlesztése óta összesen hét 
rendszert vezettünk be ezen a területen, olyan cégeknél, mint 
a BakeMark Magyarország, az ESCA, a Göteborgs Food, 
vagy a Stamag-Ireks, míg a 2009-es évből eltelt alig két hónap 
alatt az érdeklődők száma ennek többszöröse, és várhatóan 
az idei megrendelések is jóval e fölött lesznek. 

A fokozott igény azzal magyarázható, hogy a termelői, 
kereskedelmi folyamatok precizitása integrált rendszer nélkül 
egy bizonyos szint fölé nem növelhető, márpedig az Unió 
élelmiszerkereskedelmében az alapkövetelmények gyakran e 
szint felettiek. Egy korszerű ERP mellett viszont nem fordulhat 
elő, hogy jelentős mennyiségű árunak a raktárban jár le a 
szavatossága, hogy az árukészlet és a raktárfőkönyv eltérést 
mutat, vagy hogy egy megrendelés késve, nem megfelelő 
mennyiségben és minőségben jut el a vevőhöz. Segítségével 
a likviditás kezelése gördülékenyebb, szélesebb vevőkört 
olcsóbban lehet kiszolgálni, miközben a jellemző megtérülés 
mindössze két-három év, ami az uniós pályázati pénzek 
igénybevételével tovább csökkenthető. 
A MultiSoft Kft. kifejezetten kis- és középvállalatoknak 
kifejlesztett, Microsoft Dynamics NAV (korábban Navision) 
alapú élelmiszeripari megoldása nagykereskedések és gyártó 
vállalatok igényeire reagált, ezek követelményei mentén 
fejlődött − hívta fel a figyelmet Kárpáti. Így lehetőség van 
receptúrák alapján gyártani, mely segít a költségek 
csökkentésében, a készletezés és a beszerzés hatékonyabb 
megszervezésében. Teljes körű az áruk nyomon 
követhetősége, így minden előállított késztermékről tudni 
lehet, miből, hol, mikor, hogyan gyártották. A rendszer képes 
érvényesíteni az összes európai és hazai élelmiszeripari 
előírást, minimálisra csökkentve a minőségi kifogások számát. 
Mindezen tulajdonságai -összegez a vezető- alkalmassá 
teszik az ERP rendszert, és így az azt használó vállalatot a 
többnyire szigorú elszámolású európai üzleti előírások 
maradéktalan teljesítésére. Ezzel az adott cég megbízhatóbb 
partnerré, versenyképesebb szereplővé válik a közös piacon. 

________________________________________________________________________________________________  
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2009 tavasza a „Modern technikai megoldások a logiszti-
kában” workshop-sorozat jegyében telt. A hónap minden 
péntekén egy-egy workshop került megrendezésre, ahol 
a résztvevők a legújabb logisztikai technikákkal találkoz-
hattak. A rendezvényt az Iparfejlesztési Közalapítvány 
Logisztikai Fejlesztési Központ szervezte a logisztikai 
K+F-eredmények hasznosítási lehetőségeinek bővítése, 
a modern logisztikai megoldások felkutatása és bemu-
tatása; a fejlesztési igények felmérése, és az igényeknek 
megfelelő kutatások támogatása céljából. Ennek érdeké-
ben egy plenáris ülésből, három workshopból és egy 
záró-konferenciából álló rendezvénysorozatot szervez-
tünk. 
A plenáris ülésre február 27-én került sor, ahol az egye-
temi, főiskolai és egyéb logisztikai kutatóhelyek képvise-
lői vettek részt. A meghívott kutatók között szerepelt a 
Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Fő-
iskola, a Dunaújvárosi Főiskola, a Miskolci Egyetem, a 
Nyíregyházi Főiskola, a Pécsi Tudományegyetem, a 
Széchenyi István Egyetem, a Szent István Egyetem és a 
Szegedi Tudományegyetem oktatói és kutatói. 
Az első workshop március 6-án volt, ahol elsőként a SSI 
Schaefer Systems International Kft.-től Somogyi Attila 
mutatta be a legmodernebb raktározási és komissiózási 
technikákat. A következő előadó Ujlakán Tibor volt a 
Salomon Automation-tól, amely leginkább raktár-irányí-
tási rendszerekkel és raktári automatizálással foglalko-
zik. Végül, de nem utolsó sorban Sóvári János a 

Jungheinrich Hungaria Kft.-től „Innovatív műszaki megol-
dások az intralogisztika területén” címmel tartott elő-
adást. 
A második workshop alkalmával március 13-án,a 
WebEye-tól Hegedűs Róbert és Bosnyák László mutatta 
be a műholdas flottakövetés és járműfelügyelet alapjait. 
A BCS Hungary Kft-t és a Vocollect Ltd.-t Vadas György 
és Frank Rissler képviselte. Egy rendkívül érdekes élő-
bemutató segítségével a voice picking technika (beszéd-
vezérelt raktározás) rejtelmeibe kalauzolták a résztvevő-
ket. A büféebéd után a Cad+Inform Kft.-től Csige Sándor 
és Szabados Péter a Witness rendszermodellező és 
szimulációs eszközt mutatták be. A nap utolsó előadását 
Dr. Szilassy László tartotta a GammaDigital Kft-től, a 
nem kötött pályás - lézer navigációs- vezető nélküli tar-
goncarendszerek működését ismertette. 
Az utolsó workshopra március 20-án került sor,amely 
elsősorban a termékek vonalkódos azonosításának je-
gyében zajlott. A rendezvényt a GS1 Zrt.-től Kétszeri 
Dávid és Vatai Krisztina előadása nyitotta, amely a 
globális szabványok szerepéről szólt a globális ellátási 
láncok hatékonyságának növelésében. Rövid szünet 
után az egyik legmodernebb elosztási hálózat és 
járattervező szoftvert Hirkó Bálint mutatta be a Paragon 
Hungária Kft.-től. Az ESRI Magyarország Kft.-t Horváth 
Katalin képviselte, akinek előadása a térinformatikai 
alapú logisztikai megoldásokról szólt. A workshop-
sorozat utolsó előadója Beliczay Tamás volt a Vonalkód 
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Rendszerház Kft.-től. Előadásában a modern terítési 
rendszerek hardver és szoftver alapjait mutatta be. 
A záró-konferenciát április 3-án tartottuk, ahol értékeltük 
a rendezvény-sorozat során összegyűjtött ismereteket, 
tapasztalatokat. Dr. Bárdos Krisztina és Mondovics 
János a K+F- eredmények hasznosítási lehetőségeiről, 
gyakorlati vállalati problémákról tartott előadást. Dr. Bóna 
Krisztián, a BME adjunktusa az oktatók, kutatók szem-
szögéből, Fazekas Linda, a BCE végzős hallgatója az 
egyetemisták szemszögéből értékelte a rendezvény-so-
rozatot. Zárásul Kecskés Katalin, a GS1 Magyarország 
Zrt képviselője magyar példákon kívül nemzetközi kuta-
tásfejlesztési projekteket mutatott be. 

Az előadások rövid összefoglalása 
Somogyi Attila Azoknál a vállalatoknál, amelyek már huza-
mosabb ideje helyt állnak nemzetközi piacokon is, régóta 
magától értetődő, hogy komoly, korszerű raktározás nélkül 
nem tudnának versenyképesek, maradni. Előadásában a 
legfejlettebb állvány- és polcrendszereket mutatta be 
gyakorlati példák segítségével. 
Ujlakán Tibor a legmodernebb raktári folyamatokat opti-
malizáló rendszerekről tartott előadást. A WAMAS® 
szoftver leképezi valamennyi logisztikai feladat irányítá-
sát és felügyeletét. Olyan alrendszereket is képes vezé-
relni, mint mobil terminálok, polckiszolgáló berendezé-
sek, szortírozó- és mozgató berendezések. A megren-
delés-feldolgozást a szoftver útvonal-optimalizált és 
bizonylatmentes formában végzi el, lehetővé teszi az 
összes rendszer összehangolását, és a lehető legmaga-
sabb szintű üzembiztonságot garantálja. 
Sóvári János előadásában az RFID technológián alapuló 
targoncavezérléssel ismertette. Ezen technológiai újítás 
lehetővé teszi az anyagmozgató gép pontos helymeg-
határozását és utat nyit a gépvezérlés és a raktárirányító 

rendszer összekapcsolhatóságának irányába. A legújabb 
RFID technológiával felszerelt komissiózó targoncák 
esetében a raktár-irányítási rendszer bármikor képes a 
targonca helyzetének meghatározására és annak a fo-
lyosóban történő automatikus navigálására. Ez egyér-
telműen sokkal nagyobb flexibilitást és produktivitást 
eredményez a raktárban. A targoncák nemcsak a pad-
lóba helyezett jeladókkal, hanem a raktár-irányítási rend-
szerrel is kommunikálnak, így a rendszer információi 
közvetlenül eljutnak a targonca vezérléséhez. 
Hegedűs Róbert A hatékony flottaüzemeltetést megvaló-
sítani hivatott megoldások karakteres képviselője a 
WebEye műholdas járműkövető szolgáltatás. Hegedűs 
Róbert ezt a rendszert mutatta be, amelynek univerzali-
tása megszólítja a logisztikai üzletág teljes spektrumán 
belül mindazokat, akik számára a kiszámíthatóság, a 
biztonság, az üzemeltetési költségek optimalizálása és 
az ellenőrizhetőség iránti elkötelezettség elengedhetet-
len. 
Vadas György A „Voice Picking”, magyarul „hang alapú 
kiszedés” azt a technológiát jelenti, hogy a műveleteket 
végző személy (kezelő) nem egy kézi terminál képer-
nyőjén és billentyűzetén keresztül kommunikál a rend-
szerrel, hanem hangszóró (vagy fülhallgató) és mikrofon 
használatával. A raktári rendszerekben a hang-alapú 
technológia -tapasztalatok szerint- leginkább a szedési 
feladatoknál fog javulást eredményezni. A Voice Picking 
szedési pontossága a mérési eredmények szerint 
99,99%-os, azaz 10.000 műveletben csak egy hiba for-
dul elő! A megoldás másik nagy előnye az, hogy a raktá-
ros mindkét keze felszabadul, és a tekintetét sem kell 
minden műveletnél egy mobil terminál képernyőjére sze-
gezni. 
Szabados Péter A CAD+Inform Kft. a WITNESS szoftver 
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kizárólagos magyarországi képviselője. A WITNESS 
nem hagyományos adatfeldolgozó rendszer, sokkal in-
kább a termelési és gazdasági vezetők, kontrolling és 
logisztikai szakemberek számára kifejlesztett döntés elő-
készítő, elemző, tervező és optimalizáló eszköz. Tipikus 
feladatok a WITNESS számára a gyártási, logisztikai 
problémák megoldása, a szűk keresztmetszetek, a ka-
pacitások, az erőforrás szükséglet és a rejtett tartalékok 
meghatározása. 
Vatai Krisztina A GS1 szervezet előadása az adatminő-
ség kérdését a globális piacon működő kereskedő, 
gyártó és szállító cégek szempontjából vette górcső alá. 
Szó esett az Adatminőségi Keretrendszerről, amely út-
mutatást kínál a biztos (adat)alapokat megteremteni kí-
vánó vállalkozásoknak. Bemutatták a Globális Adat-
szinkronizációs Hálózatot (GDSN – Global Data 
Syncronization Network), amely egy automatizált, szab-
vány-alapú nemzetközi információs hálózat, amely lehe-
tővé teszi a biztonságos és folyamatos adat-
szinkronizációt, és biztosítja a kereskedelmi partnerek 
adatbázisainak összehangolását mind a nemzetközi, 
mind a lokális piacokon. 
Hirkó Bálint A Paragon Hungária Kft. a világ egyik legis-
mertebb logisztikai szoftvereit forgalmazó cége, amely 
előadásában a legmodernebb járattervező rendszert 
mutatta be. Szállításszervező rendszerével az áruelosz-
tási költségek 10-20%-a megtakarítható; bevezetése ál-
talában fél-egy éven belül megtérülő beruházás. Hasz-
nálata hatalmas jelentőséggel bírhat a környezetvédelem 
terén is: egy angliai cégnél végzett felmérés szerint a 
rendszerrel egy év alatt 2,5 millió mérfölddel kevesebb 
utat tettek meg, így ezzel 3.700 tonna szén-dioxid kibo-
csátását akadályozták meg. 

A Horváth Katalin által bemutatott, igen hatékony útvo-
nal- és menetrend-tervező rendszer többpontos (multi-
stop) és többjárműves, egyéni igényeket is figyelembe 
vevő tervezési problémákat képes kezelni. 
Beliczay Tamás A mobil számítástechnika és kommuni-
káció megteremtette a lehetőségét az állandóan moz-
gásban lévő dolgozók közvetlen bekapcsolását a vállalati 
informatikai rendszerekbe. Ennek  módjáról és hardver- 
hátteréről tartott előadást, melyben az azonosítási tech-
nológiákat összehasonlította és a megoldásokat gazda-
sági szempontból is elemezte. 

Összegzés 
A workshop-sorozat célja a logisztikai K+F-eredmények 
hasznosítási lehetőségeinek bővítése, az innovatív lo-
gisztikai ötletekhez kutatók, oktatók és szakértők talá-
lása; a modern logisztikai megoldások felkutatása, be-
mutatása az alkalmazást keresőknek; a fejlesztési igé-
nyek felmérése és az igényeknek megfelelő kutatások 
támogatása. Úgy érezzük, a rendezvény kielégítette az 
előzetes elvárásokat. A plenáris ülésen az ország logisz-
tikával foglalkozó összes kutatója jelen volt. Megismer-
hették egymás kutatásait, és ami még fontosabb, part-
neri kapcsolatba léphettek egymással. Előadásaik alkal-
mával mindannyian hangsúlyozták szándékaikat a közös 
együttműködésre azokon a területeken, ahol kiegészít-
hetik egymás tudását. Az elméleti kutatók találkozhattak 
a vállalatok, a gyakorlati élet képviselőivel. A vállalatok 
megtudhatták, hogy melyek a legmodernebb kutatások 
és azok hogyan segíthetik a vállalatok működését, a 
kutatók pedig kutatási javaslatokat kaphattak a cégektől. 
A fő cél híd építése volt a logisztika elmélete és gya-
korlata között. Ennek volt fontos építőköve a „Modern 
technikai megoldások a logisztikában” workshop-sorozat. 
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Március 27-én az Iparfejlesztési Közalapítvány két szer-
vezeti egysége a Magyar Minőségfejlesztési - és a Lo-
gisztikai Fejlesztési Központ szervezett konferenciát a 
Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetemen, azzal a 
céllal, hogy ily módon is segítse a logisztikai szervezetek 
és szolgáltatók minőségirányítási rendszerének jobbá 
tételét. 
Sződi Sándor az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar 
Minőségfejlesztési Központjának ügyvezető igazgatója 
megnyitójában elmondta, hogy a szervezők és előadók a 
bemutatott jó gyakorlatokkal, megoldásokkal azok mi-
előbbi adaptálását és hasznosulását, szélesebb körben 
történő népszerűsítését tervezték elérni. Kifejezte azon 
reményét, hogy a logisztikai szolgáltatók közül mind töb-
ben lépnek a kiválóság útjára és követik a 2004-ben 
Nemzeti Minőségi Díjat nyert Hödlmayr Hungária 
Logistics Kft. jó példáját. 
Szabóné Molnár Márta szakmai főtanácsadó, az Európai 
Vállalkozás Díj koordinátora, a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztériumból első kézből tájékoztatta a 
résztvevőket az általa koordinált, rangos díj aktuális tör-
ténéseiről, eddigi eredményeiről és a fejlesztés várható 
irányairól. Kiderült, hogy a harmadik alkalommal meghir-
detett díjra 27 EU-tagállam, Norvégia, Izland és Törökor-
szág kapott meghívást. 
Öt kategóriában lehetett nevezni: 

• Vállalkozástámogatási díj 
• Bürokrácia visszaszorítása díj 

• Vállalkozásfejlesztési díj  
• Befektetés a szakértelembe díj 
• Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj 

Magyarország képviseletében, mint a nemzeti forduló 
nyertesei, az alábbi pályázatok neveztek: 

• Befektetés a szakértelembe díjkategória: 
a NIT-AFT Fuvarozási és Logisztikai Oktatási 
Központ Kft. „Kamionsuli” komplex képzési 
programja 

• Bürokrácia visszaszorítása díjkategória: 
a Miskolc Holding Zrt. Anti-Bureau projektje 

Katona Judit a NIT-AFT Fuvarozási és Logisztikai Okta-
tási Központ Kft. iskolavezetője az egyik magyar EVD 
pályázó a sikeres „Kamionsuli” komplex képzési prog-
ramjukat mutatta be. Az 1990 szeptemberében 56 ala-
pító taggal létrejött, a nemzetközi és hazai áru- és sze-
mélyszállító, magán- és társasvállalkozásokat tömörítő 
érdekképviseleti szervezet fióktelepeit 7 régióközpontban 
(Budapest, Gyöngyös, Nyíregyháza, Békéscsaba, Pécs, 
Székesfehérvár, Szombathely) működteti. Az előadó el-
mondta, hogy a jövő útja számukra nem lehet más, mint 
a munkáltatói igényekhez igazodó minőségügyi képzés, 
amely nem nélkülözheti a legmodernebb oktatási eszkö-
zöket. 
Prekopecz József a Hödlmayr Hungária Logistics Kft. 
képviseletében és a konszern minőségügyi vezetőjeként 
is érvelt a szervezeti kiválóság elérése mellett. A számok 
tükrében még világosabbá vált, hogy a győri székhelyű 
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Prof. Dr.-habil Illés Béla a Miskolci Egyetem tanszékve-
zető egyetemi tanárának a prezentációját azért is nagy 
érdeklődés kísérte, mert társszerzője a közelmúltban 

vállalkozásnál milyen szerepe volt a kiválóságban a 
Nemzeti Minőségi Díjnak. Vessünk egy pillantást a 2008. 
évi mutatókra: 

• Árbevétel: 7,3 mrd. HUF 
• Alkalmazottak: 233 fő 
• Szállított gépjárművek száma: 170.000 db 
• Km teljesítmény: 5,7 millió km 
• Tárolható gépjárművek száma: 15.000 db 
• Kamionflotta: 60 db (saját) + 25 db (franchiser) + 

38 db (alvállalkozó) 
• 2003 – EFQM „Recognised For Excellence” 
• 2004 – Nemzeti Minőségi Díj 

A Győrben alkalmazott MOVE javaslati rendszer, a 
BSC-célok lebontása, a Folyamatok - folyamatvezérlés, 
vagy a „Szállítási határidő” projekt mások számára is 
közérdeklődésre tarthatnak számot. 
Rózsa András az ISO 9000 FÓRUM elnöke előadásának 
címében a ”Tanúsítás vagy önértékelés?” szerepelt, de 
amint megszokhattuk: ennél jóval többet kaptunk. A 
Nemzeti Minőségi Díj Nagykövetének mondandói közül 
kiemelkedik az a pontos látleletet és kórkép, amely a 
minőségügy területén jellemzi országunkat. A 2002. év 
utáni negatív trend szemléltetésére többek között az 
alábbi megállapításokat tette: 

• Nemzeti Fejlesztési Terv „minőség nélkül” 
• tanúsítások számának visszaesése 
• társadalmi szervezetek taglétszáma csökken 
• szakmai rendezvények csökkenő látogatottsága 
• képzéseken, tréningeken csökkenő részvétel 
• nincs Nemzeti Minőségpolitika, nincs Nemzeti 

Minőségfejlesztési Program 
• hiányoznak a minőségfejlesztéshez (TQM) kap-

csolódó pályázati lehetőségek  

Az előadásának címében szereplő „Tanúsítás, vagy ön-
értékelés?” kérdésre mindenkinek a saját adottságaira 
támaszkodva kell meghoznia válaszát. Egy tanúsított 
minőségirányítási rendszer megléte persze nagymérték-
ben segítheti a szervezeti önértékelést. 
Sződi Sándor az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar 
Minőségfejlesztési Központjának ügyvezető igazgatója a 
szervezeti önértékelést jó módszernek és fontos vezetői 
eszköznek nevezte a hamis önkép elkerülésére. Úgy 
fogalmazott, hogy „Baj van, és semmiképpen se jó előjel, 
ha a cicára egy vadállat néz vissza a tükörből”. A veze-
tés minőség és önértékelés iránti elkötelezettségét alap-
vetően fontosnak nevezte a sikeres projekt, illetve a 
szervezeti kiválóság megteremtése érdekében. A pél-
damutatást az alkalmazni kívánt EFQM modell segítsé-
gével is kontrolálhatjuk - s tulajdonképpen lehet ez ön-
értékelési folyamat nyitó fázisainak egyike. Jó jelnek te-
kinthető, hogy Magyarországon is egyre több vállalkozás 
tudja bemutatni (ezáltal másoknak is mintaként szolgálni) 
a több éve tartó önértékelési munka gyümölcsét, konkrét 
gazdasági hasznát. A prezentációban több korábbi Nem-
zeti Minőségi Díjas gazdasági sikereket eredményező 
gyakorlatából ismerhettek meg egy csokorra valót a 
megjelent résztvevők. Javasolta, hogy a logisztika terü-
letén minél többen ismerjék meg az önértékelésben rejlő 
lehetőségeket. Végezetül az előadó (optimista jövőkép-
ének megfelelően) reményét fejezte ki, hogy amennyiben 
a minimális feltételnek tekinthető jó minőségű termék 
vagy szolgáltatás  kiegészül a szervezeti kiválóság ho-
zamaival az újra sikertényezőt és versenyelőnyt jelent - 
ennek segítése ma a magyar gazdaságpolitika legfonto-
sabb teendői közé kell tartozzon.  
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megjelent Logisztika és Minőségmenedzsment című 
könyvnek. Az anyagmozgatási és logisztikai szakember 
bevezetőjében a logisztika fogalmának változásait 
szemléltette az antik világtól napjainkig. A minőség-
eszme XX. századi fejlődése és a minőségmenedzsment 
rendszer felépítése nagy figyelmet vonzott, csakúgy mint 
a logisztikai hibák ismertetése. A logisztikában alkalmaz-
ható minőségmenedzsment módszerek és a minőség-
biztosítás alapelveinek alkalmazása a logisztikára elő-
adás részletek további híveket szereztek „a két szakte-
rület” eddiginél fokozottabb együttműködést szorgalmazó 
szakemberek csoportjába. 
Mondovics János az Iparfejlesztési közalapítvány Lo-
gisztikai Fejlesztési Központjának az ügyvezető igazga-
tója vázolta az általa irányított szervezet szerepét a mi-
nőség és logisztika kapcsolatában. Bepillanthattunk a 
központ működésébe. Megvalósult projekteket ismer-
hettünk meg a szervezet és folyamatfejlesztésekre, a 
marketing innovációra, de a stratégiai orientációs mun-
káikat is kiemelt figyelem övezi  
A (kutatás-)fejlesztési projektek esetében a finanszírozás 
kedvező lehetőségét az innovációs járulék biztosítja. A 
megjelentek figyelmébe ajánlotta, hogy az Iparfejlesztési 
Közalapítvány e tekintetben akkreditált intézmény.  
Fleischer Tamás a Világgazdasági Kutatóintézet tudo-
mányos főmunkatársa előadásában központi helyen a 
Magyar Logisztikai Stratégia környezeti hatásvizsgálatá-
val foglalkozott, de ízelítőt kaptunk az Európai Unió te-
herszállítási stratégiájáról, megismerhettük a teherfuva-
rozási logisztikáról szóló cselekvési terv lényeges ele-
meit. 
Belekukkanthattunk egy 2008-ban készült munka-
anyagba, melyet a GKM Üzleti Környezet Főosztály ké-

szített számos szakmai partner közreműködésével. Ezen 
dokumentumban többek között leszögezik: „A magyar 
kormány a gazdasági növekedésben, a beruházás-ösz-
tönzésben, a versenyképesség növelésben, és a fenn-
tartható fejlődésben betöltött szerepe miatt kiemelt je-
lentőséget tulajdonít a logisztikának.” (MLS 5. p.). 
A MLS stratégiai célja, hogy 2013-ra Magyarország a 
közép-kelet-európai térség egyik logisztikai szolgáltató 
központja és egyben interkontinentális cargo hub-ja le-
gyen. 
Lukovich Gábor az ECO-LOG-ING Bt. Logisztikai ta-
nácsadója a Logisztikai szolgáltatók szemszögéből lát-
tatta a minőséget és annak gyakorlati alkalmazását. 
A szakember a logisztika definícióinak folyamatos válto-
zását a következő okokra vezeti vissza: Változó piaci 
környezet 

• Dinamikusan változó, előre nem ismert igények 

• Folyamatosan bővülő tartalom 

• IT rendszermegoldások igénye/lehetősége 

• Vertikális és horizontális kooperáció 

• Hálózatos rendszerben történő működés 

• Lokális, szeparált megoldások helyett globális 
A Logisztikai szolgáltatás minősége kapcsán hallhattunk 
többek között: a szolgáltatás színvonaláról és költségei-
ről, a megbízói igényekről, de nagyító alá került az üzleti 
eredményesség, költség-optimum kérdése is. 
A konferencián elhangzott előadások ezúttal is megtalálhatóak 
az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési 
Központjának honlapján (www.mik.hu). 

________________________________________________________________________________________________



 

AA  22000088..  éévvii  IInnnnoovváácciióóss  DDííjjaakk  ááttaaddáássaa  aazz  OOrrsszzáágghháázzbbaann  
22000099..  mmáárrcciiuuss  2277..  

 
Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség el-
nöke a Himnusz elhangzása után megnyitotta az ünnep-
séget: 
„Manapság aki innovációról beszél, az látszólag nehéz 
helyzetben van. 
Én úgy gondolom a mai gazdasági krízisről sok mindent 
szokás mondani, én a krízist legjobban a raftingoláshoz 
tudom hasonlítani, aminek van néhány alapvető szabá-
lya. Az egyik az, hogy ha a folyó lefelé folyik, akkor a 
tutaj is arra fog haladni: egy olyan országnak, mint Ma-
gyarország azt elhatározni, hogy szembe fog, szembe 
tud fordulni az árral, valószínűleg nem jó stratégia. Van 
azonban a raftingolásnak több módja is, lehet úgy is 
menni, hogy minden kőnek nekiütközünk, meg lehet úgy 
is menni, hogy evezünk és nagyjából úgy érünk le a fo-
lyón, hogy nem nagyon törtük össze magunkat. Úgy 
gondolom, hogy a jól működő gazdaságpolitika, az kö-
rülbelül az evezésnek felel meg. De az, hogy a vízbe 
tutajjal kerülünk, vagy csak belelöknek minket a partról, 
az pedig az innováció. Nincs ugyanis olyan gazdaságpo-
litika, amelyik innováció nélkül, a XXI. században műkö-
dőképes lehet.” 
Dr. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány 
elnöke köszöntőjében elmondta: 
„Többet ésszel, mint erővel. Ez az Innovációs Nagydíj 
üzenete, amelyet most 17. alkalommal adunk át. Az, 
hogy a díjátadás a Parlament épületében történik, a 
köztársasági elnök és az illetékes miniszter jelenlétében, 
mutatja ennek az eseménynek az országos jelentőségét. 

A külsőségek fontosak, de ennél még fontosabb a tarta-
lom. Az értékét ennek a díjnak a korábbi díjazottak telje-
sítménye adja meg. Az Innovációs Nagydíj amellett, 
hogy a kreativitás, az értékteremtés megbecsülését je-
lenti, célt is szolgál, azt a célt, hogy újra és újra mutas-
suk meg a társadalomnak, a kutatás- fejlesztés-innová-
ció jelentőségét, mint a gazdasági és civilizációs fel-
emelkedés fontos eszközét. 
Végigkérdeztünk több mint 100 innovációs díjat nyert 
vállalatot, hogy miként érinti őket a jelen válság. Érde-
kes, de számomra egyáltalán nem meglepő következte-
tés vonható le a válaszokból. Azon vállalkozások több-
sége, amelyek aktív kutatás-fejlesztési és innovációs 
politikát folytatnak, nem szenvedi meg a jelen helyzetet, 
sőt szép számban akad közöttük olyan is, akik piaci po-
zíciójuknak az erősödését várják ettől a helyzettől. 
Hangsúlyozom, hogy ezek a vállalatok is az ismert és 
joggal sokat bírált gazdasági és gazdaságpolitikai kör-
nyezetben működnek. E felmérés tehát azt mutatja, hogy 
lehet itt és lehet most is sikeresnek lenni. Jó ezt látni és 
érdemes ezt hirdetni. A Magyar Innovációs Szövetség 
akár elégedett is lehetne, hiszen amit éveken át javasol-
tunk, propagáltunk, lépésről lépésre megvalósulni látszik. 
Van innovációs alap, megszületett az innovációs törvény, 
van országos középtávú innovációs stratégia és végre 
van a kormányban az ügyek képviseletére a kutatás-fej-
lesztés és innovációért felelős tárca nélküli miniszter, akit 
a zsűri elnökeként sorainkban köszönthetünk. Mindez 
szükséges és fontos, de nem elegendő. A magyar kuta-
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tás-fejlesztés és innováció helyzetéről készült OECD 
országtanulmány több gyengeséget is feltárt. 
dr. Sólyom László, köztársasági elnök személyesen kö-
szöntötte a résztvevőket: 
„Az innovációs nagydíj átadása az az ünnep, amikor 
learatjuk az innovációs mozgalom legszebb gyümölcseit. 
Amikor mindenki megbizonyosodhat arról, hogy van Ma-
gyarországon innováció. A Magyar Innovációs Alapít-
vány 1992 óta 16-szor adta ki a nagydíjat. 16 év óta egy-
szer sem kellett engedményt tenni. A nagydíj kritériumai 
ugyanazok maradtak. Nagy jelentőségű újítás, amely 
nem csak megvalósult, hanem jelentős hasznot is hozott. 
Csak magyar vállalkozó, Magyarországon bejegyzett 
társaság pályázhat, vagyis az eredményt itthon kell pro-
dukálni a hazai jogszabályi és gazdasági feltételek kö-
zött. Ez is része tehát a teljesítménynek. És hogyha az 
itthoni nehézségeket beleszámítjuk is a teljesítménybe, 
az innovációs nagydíj immár hosszú története mégis élő 
cáfolata annak, hogy csak külföldön tudna kibontakozni a 
magyar kreativitás. 
A nagydíj a legkiemelkedőbb teljesítménynek jár. Az 
alatta terjeszkedő jéghegy viszont óriási és ez szintén 
örömre és bizakodásra ad okot. A nagydíj mögött inno-
vációs hálózat van, a hálózat mögött filozófia van és 
ezek együtt adják azt az értéket, amelyet ma felmutatunk 
és ünnepelünk. 
Tisztelt hölgyeim és uraim, az innováció életszemlélet. A 
javítás, tökéletesítés, hatékonyságnövelés, a társadalmi 
hasznosság és tágabban a kutatás és fejlesztés, ezek 
alapvető emberi tulajdonságok megnyilatkozásai. És 
mindezek közös alakja, a felelősség és a jövő orientált-
ság. És különösen időszerű az innovációnak ezt az as-
pektusát kiemelni a mostani gazdasági válságban” 

Dr. Molnár Károly, kutatásfejlesztési és tudománypolitikai 
miniszter mint a bírálóbizottság elnöke szólalt fel: 
„A nagydíj elsődleges célja az innováció jelentőségének 
széles körű tudatosítása, közérthető bemutatása, a tár-
sadalmi elismerés és támogatás megszerzése, valamint 
a megvalósult és hasznot hozó innovációk eredményei-
nek elismerése. Az évente egyszer kiadott nagydíjat a 
legnagyobb jelentőségű és a nagy hasznot hozó innová-
ciót megvalósító vállalkozás, vagy vállalkozások kapják. 
A bírálóbizottság kilenc innovációt kiválasztva, a három 
értékelési szempont szerint titkos szavazással rangso-
rolta a pályázatokat. A zsűri a titkos szavazással kialakult 
sorrend és az egyes díjakat felajánló intézmények képvi-
selőinek véleményét figyelembe véve, odaítélte a további 
innovációs díjakat is. A pályázati adatok szerint a 21 in-
novációs teljesítmény révén megvalósítható vállalkozá-
sok összesen több, mint 10 milliárd forint többletered-
ményt értek el, melynek jelentős hányada exportból 
származik. 
Örömteli eredmény, hogy a pályázók 81 százaléka az 
innovációt önállóan valósította meg és a piaci eredményt 
tekintve 48 százalékuknál az innováció az export piacon 
is hasznosul. A magyar műszaki értelmiség kiemelkedő 
szakértelmét mutatja, hogy a megvalósított innovációk 
több mint fele továbbfejlesztő és jelentős a teljesen új 
ötleten alapuló innovációk aránya. Az innovációk anyagi 
forrásának több mint 60 százalékát a versenyszféra biz-
tosította, míg a külföld és a közszféra 20-20 százalékkal 
járult hozzá az innovációk megvalósításához.” 
Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült két pályá-
zót Pomezanski György, a Duna TV alelnöke ismertette. 
A kiemelt dicséretben részesült pályázatok okleveleit dr. 
Pakucs János, tiszteletbeli elnök, az Innovációs Nagydíj 
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Pályázat elindítója és szervezője és Dr. Molnár Károly, 
kutatásfejlesztési tárca nélküli miniszter, a zsűri elnöke 
adta át: 

- Dr. Szente Lajos, a CycloLab Ciklodextrin Kutató-fej-
lesztő Laboratórium Kft. igazgatójának, „Ciklodextrin-
alapú gyógyszerhordozó segédanyag gyártása”, és 

- Tarsoly Gyula, a Kőolajvezetéképítő Zrt. vezérigazga-
tójának „Távvezetékek és tartozékaik belső szárítá-
sának új megoldása” c. innovációért. 

- Ezután Pomezanski György a díjnyertes pályázatokat 
ismertette röviden. A 2008. évi innovációs díjak át-
adásakor a díjátadók méltatták a díjazott pályázatot, 
külön kiemelve és felvázolva a pályaműben szereplő 
innovációkat. 

- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi 
Innovációs Díjában részesült az EPCOS Elektronikai 
Alkatrész Kft. által fejlesztett és gyártott "Transponder 
tekercs és rezgésbiztos nedves alumínium konden-
zátor" c. innováció. A díjat Gaál József, alelnök és 
Dr. Molnár Károly miniszter, a zsűri elnöke adta át 
Takács Balázs, ügyvezetőnek. 

- A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi Innovációs 
Díjában a Károly Róbert Főiskola Fleischmann Rudolf 
Kutatóintézete részesült, az általa megvalósított "Őszi 
árpa nemesítése és fajtaoltalmi eredménye" c. inno-
vációért. A díjat Dr. Bendzsel Miklós elnök és 
Dr. Molnár Károly miniszter, a zsűri elnöke adta át 
Dr. Magda Sándor, rektornak. 

- A 2008. évi Agrár Innovációs Díjban az IKR 
Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. által kifej-
lesztett és megvalósított "Precíziós gazdálkodási 
rendszer" című innováció részesült. A díjat Gőgös 

Zoltán, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára és Dr. Molnár Károly minisz-
ter, a zsűri elnöke adta át Szaxon J. Attila, vezérigaz-
gatónak. 

- A 2008. évi Ipari Innovációs Díjban az EGIS Gyógy-
szergyár Nyrt. részesült, az általa fejlesztett, gyártott 
és forgalmazott "Generikus quetiapine hemifumarát 
hatóanyagot tartalmazó KETILEPTR 25, 100, 150, 
200 és 300 mg-os filmtabletta" c. innovációért. A díjat 
Mester Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium szakállamtitkára és Dr. Molnár Károly 
miniszter, a zsűri elnöke adta át Gál Péterné, vezér-
igazgatónak. 

- A 2008. évi Környezetvédelmi, ill. a 2008. évi Szerve-
zési Innovációs Díjban részesült az Electrolux Lehel 
Kft. által megvalósított "Vevői igényekből eredő inno-
vatív koncepció: Ultrasilencer Green a környezetbarát 
porszívó" c. innovació. A díjat Dióssy László, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtit-
kára, ill. Horvai György, az Iparfejlesztési Közalapít-
vány elnöke és Dr. Molnár Károly miniszter, a zsűri 
elnöke adta át Vass Attila, gyárigazgatónak. 

- A 2008. évi Technológiai Innovációs Díjban részesült 
az IND Kft. által megvalósított "IND iMobile banking - 
pénzügyek bárhol, bármikor" c. innováció. A díjat Dr. 
Molnár Károly, miniszter adta át Dr. Vinnai Balázs, 
ügyvezető igazgatónak. 

- Az Innovációs Nagydíjat az idei évben a Robert 
Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 
nyerte el, az általuk kifejlesztett és gyártott "UNEO az 
első lítium ionos fúrókalapács" c. innovációval. A 
Nagydíjat dr. Sólyom László, köztársasági elnök és 
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Dr. Molnár Károly miniszter, a zsűri elnöke adta át 
Horváth Attila, ügyvezető igazgatónak. 

A nagydíjas az alábbi gondolatokat osztotta meg a részt-
vevőkkel: 
„Magyarországon az elmúlt évek során fél milliárd forintot 
elköltöttünk oktatásfejlesztésre, 2005-ben a Miskolci 
Egyetemen Mechatronikai Tanszéket alapítottunk, 2007-
ben a Budapesti Műszaki Egyetemen Autoelectronikai 
Labort nyitottunk, úgyszintén a Dunaújvárosi Főiskolán 
tanlabort. A tavalyi év során, novemberben a miskolci 
gyár, gyáregység „Együtt a jövő mérnökeiért” konferen-
ciát szervezett, amibe az Oktatási és Kulturális Miniszté-
riumot is bevonta. Éppen most, április 18-án egy ilyen 
játékos, innovatív versenyt szerveztünk több száz mér-
nök számára Miskolc belvárosába, több ezer résztvevő-
vel. 
Talán még utolsó szóként annyit elmondanék, hogy ugye 
tudjuk, hogy nagyvállalatnál, nagyvállalatokon belül az 
innováció az nem egy főhöz kötődik, csoport hozza létre. 
Több személy, nagyon sokan vesznek ebben részt, ez 
egy mechanizmus, amelyik képes arra, hogy évről-éve 
megújítsa a termékpalettát” 
Végül a 2007. évi Innovációs Nagydíj nyerteseinek ne-
vében Németh Tamás, az MTA Talajtani és Agrokámiai 
Kutatóintézet igazgatója, az MTA főtitkára üdvözölte a 
díjazottakat: 
„Mikor tavaly átvettük a köztársasági elnök úrtól az inno-
vációs nagydíjat, én nem gondoltam, hogy ilyen jelentő-
ségű. Az ember élete során különböző szinteket teljesít, 
különböző sikereket ér el. Ennek az innovációs nagydíj-
nak története van. Ezt követően az a tevékenység, ami-
vel ezt nyertük, az bővült, szélesedett és én ezt szeret-

ném kívánni a ma díjazottaknak is, hogy ugyanezt az 
érzést éljék át. 
Én azt szeretném kérni mindenkitől, aki az innováció te-
rületén dolgozik, gondolkodik, hogy legyenek az innová-
ciós emberek azok a matrózok, akik az árbockosárban 
ülnek, nézik a lehetőségeket, elősegítik vállalatuk, ezáltal 
az ország fejlődését is” 
 
 
 
_________________________________________________
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter pályázatot hirdet 
a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére 
A pályázat célja -a miniszterelnök 3/1996. (VI.19.) ME rende-
lete alapján- a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmu-
tató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése. 

Pályázati feltételek 
Pályázatot nyújthatnak be azok a belföldi székhelyű gazdál-
kodó szervezetek, amelyek termelő, szolgáltató, illetve köz-
szolgáltatói tevékenységet végeznek és megfelelnek a rész-
letes pályázati feltételekben rögzített követelményeknek. Nem 
pályázhatnak azon gazdálkodó szervezetek, illetve azon szer-
vezetek jogutód szervezetei, amelyek az elmúlt öt évben 
Nemzeti Minőségi Díjat nyertek, valamint amelyek tanács-
adási tevékenységet folytatnak. 

A pályázat benyújtása 
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges je-
lentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges informá-
ciót tartalmazó pályázati útmutató beszerezhető a Szövetség 
a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettől (1063 Budapest, Mun-
kácsy Mihály u. 16.; telefon/fax: 1/331-9311, 1/331-7549, e-
mail: info@kivalosag.hu), illetve letölthető a www.kivalosag.hu 
honlapról. 
A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érde-
kében a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
-előzetes jelentkezés alapján- egynapos költségtérítéses, 
konzultációval egybekötött felkészítést biztosít az érdeklődők 
számára. Ennek, valamint a díj átadásának tervezett időpont-
ját a pályázati útmutató tartalmazza. 
A pályázási szándékot 2009. június 29-én 16 óráig kell jelezni, 
a pályázati anyagot legkésőbb 2009. július 23-án 16 óráig kell 
benyújtani a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint a 
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülethez. 
A pályázat eljárási díját a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület 11600006-00000000-20396165 számú 

számlájára kell befizetni „Nemzeti Minőségi Díj”; megjelölés-
sel, amely 

250 főnél kevesebb dolgozói 
létszámú, ill. közszolgáltatói 
szervezet esetén 

250.000 Ft + ÁFA 

250 és 500 fő közötti dolgozói 
létszámú szervezet esetén 

500.000 Ft + ÁFA 

500 és 1.000 fő közötti dolgozói 
létszámú szervezet esetén 

600.000 Ft + ÁFA 

1.000 és 2.000 fő közötti dolgozói 
létszámú szervezet esetén 

800.000 Ft + ÁFA 

2.000 főnél nagyobb dolgozói 
létszámú szervezet esetén 

1.000.000 Ft + ÁFA 

A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat be-
nyújtásával egyidejűleg kell a pályázónak igazolnia.  

A pályázatok elbírálásának rendje 
A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság 
bírálja el, szakértők bevonásával. A Bizottság javaslatát a 
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter terjeszti döntésre a 
miniszterelnök elé. Összesen négy díj ítélhető oda termelő és 
szolgáltató területen kis- és közepes méretű, nagyméretű, 
valamint nagyméretű szervezet üzleti egysége és a közszol-
gáltatói kategóriákban. A Nemzeti Minőségi Díj pályázat ke-
retében a pályázók európai elismerő oklevelet vehetnek át, 
melynek feltételeit a pályázati útmutató tartalmazza. A pályá-
zatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti infor-
mációkat a közreműködők bizalmasan kezelik. 
A nyertesek oklevelet és névre szóló képzőművészeti kis-
plasztikát kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket a 
miniszterelnök ünnepélyes keretek között nyújt át. A nyertesek 
jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanya-
gaikon feltüntetni. 
A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben.

________________________________________________________________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Szolgáltatásmenedzsment Magyarországon a termelő és 
a szolgáltató vállalatoknál - Demeter Krisztina

Service Management at Manufacturing and Service 
Companies in Hungary - Demeter, Krisztina  

Változások az autóipari tanúsításban –  
Székely László

Changes in Certification in the Motor Industry - 
Székely, László  

A belső CSR mérhetőségéről –  
Héra Gábor - Ligeti György

Measurabilility of Inner CSR –  
Héra, Gábor – Ligeti, György  

CSR rendszerek – válságos időkben – Termék Mix CSR Systems - in a Downturn - Termék Mix  

Gazdálkodás a humán erőforrásokkal válság idején – 
Mac Gregor

Managing Employees in a Downturn – Mac Gregor 

 

Cikksorozat a szoftver - mérés módszereiről – 
Bóka Gábor

Series of Articles on Software-Measurement – 
Bóka Gábor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
 
XVIII. Magyar Minőség Hét

General assembly 
 
18th Quality Week  
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RREEPPOORRTTSS  

Növekszik az élelmiszeripari cégek érdeklődése az ERP 
rendszerek iránt

Growing Interest against ERP Systems in the Food 
Industry  

Modern technikai megoldások a logisztikában –  
Velkey Zsuzsa

Modern Technical Solutions in Logistics – 
Velkey, Zsuzsa  

Minőség nélkül logisztika sincs – Sződi Sándor No Logistics without Quality - Sződi, Sándor  

Granting of 2008 Year’s Innovation Awards in the 
ParlamentA 2008. évi innovációs díjak átadása az Országházban 

 

A Minőség és Megbízhatóság 2009/2 szám 
tartalomjegyzéke Content of Minőség és Megbízhatóság No 2009/2 

 

Pályázati felhívás /2009. évi Nemzeti Minőségi Díj/ Call for Competition /National Quality Award/  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA  NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját! We Welcome the New Member to the Society  
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